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Abstrakt 

Název:  Dopad změn Zákona o loteriích a jiných podobných hrách na 

město Sedlčany a jeho sportovní organizace 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění, jaké změny 

financování sportu ve městě Sedlčany byly způsobeny změnou 

zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách 

z roku 2012. Dalším cílem je identifikování dopadů změny 

loterijního zákona na celé město Sedlčany. 

 

Metody: Pro tvorbu této práce byly využity následující metody: případová 

studie, analýza příslušných dokumentů a textů, rozhovor se 

členem zastupitelstva města Sedlčany. 

 

Výsledky: Při analýze situace města po změně loterijního zákona v roce 

2012 bylo zjištěno, že městu v důsledku této změny plyne 

z loterií do městského rozpočtu více peněz. Dopad na celé město 

měla obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2012 o 

zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných 

podobných her, kterou mohlo město Sedlčany vydat po novele 

loterijního zákona. V průběhu analýzy financování sportu 

v Sedlčanech bylo zjištěno, že sport na příjmech města z loterií 

nijak nezávisí. O množství prostředků, které půjde do sportu 

rozhoduje rada města a zastupitelstvo bez ohledu na množství 

prostředků přijatých z loterií. 

 

Klíčová slova: Odvod z loterií, loterijní společnosti, státní podpora sportu, 

dotace, financování z loterií  



 

Abstract 

Title:  The impact of the Lottery and Similar Games Act amendment on 

Sedlčany city and its sports organizations. 

 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to find out which 

changes in the financing of sport in the city Sedlčany were 

caused by the amendment of the lottery act from 2012. Further 

objective is to describe the impact of the amendment on the 

economy of the city Sedlčany. 

 

Methods: The following methods were used when writing this thesis: case 

study, the analysis of the relevant documents and texts, interview 

with the member of the city council. 

 

Results: The analysis of the situation of the city Sedlčany after the change 

of the Lottery Act showed that the budget of the city has bigger 

income from lotteries because of the amendment of the Lottery 

Act. Based on this amendment the city could put into practice the 

city notice, which bans some of the betting games, lotteries and 

similar games. During the analysis of the financing of sport in the 

city Sedlčany it was found that sport in the city does not rely on 

the income of the city budget from the lotteries. The amount of 

money, which is supposed to be used for sports financing is based 

on the decisions made by the city council without consideration 

of the amount coming from the lotteries. 

 

Keywords:  Levy on lotteries, lottery companies, state support of sport, 

subsidies, financing from lotteries. 
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1 Úvod 
V České republice došlo k výraznému rozvoji hazardu po sametové revoluci. 

Porevoluční doba v tehdejším Československu se vyznačovala touhou rychle 

zbohatnout, což ale vedlo i k rychlému nástupu negativních dopadů hazardu. Zejména  

se jednalo o problém patologického hráčství. Smolík ve svém díle „Duševní a 

behaviorální poruchy“ (1996) definuje patologické hráčství jako „časté, opakované 

epizody hráčství, které dominují v životě jedince a vedou k poškození sociálních, 

pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadlužení.“1 Patologickým hráčům už 

nezáleží tolik na tom, co hrají, důležitý je pro ně samotný pocit ze hry. Ruku v ruce 

s tím však přichází i další problémy jako kriminalita a užívání návykových látek. 

Hlavně z těchto důvodů je potřeba hazard regulovat. K tomuto účelu slouží Zákon č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. První verze tohoto zákona vešla 

v účinnost 18. května 1990, od té doby však prodělal 17 více či méně výrazných změn, 

z nichž poslední je platná od 1.1. 2014. Nejvýznamnější ze všech těchto změn byla ta 

v roce 2012. Tato úprava „loterijního zákona“ výrazně změnila odvodové povinnosti 

pro loterijní společnosti. V roce 2014 vešla v platnost další novela zákona o loteriích, 

která přinesla i možnost přímé podpory sportu loterijními společnostmi. Loterijní 

společnosti mohou snižovat svůj základ daně o částku, kterou darují Českému 

olympijskému výboru. I tato změna výrazně potvrzuje provázanost oblastí sportu a 

loterií. 

Sport a hazard spolu souvisí velmi výrazně. Nejsou však výjimkou názory, že loterijní 

společnosti na sportu do jisté míry parazitují. Zejména v tom smyslu, že loterijní 

společnosti na sázkách na sportovní výsledky vydělávají veliké peníze, ale sport je 

dlouhodobě podfinancován. Mnozí tak tvrdí, že odvedené peníze z loterií by měly 

směřovat hlavně do oblasti sportu. V České republice v současné době směřují peníze 

z loterií do sportu třemi cestami. První cestou je část daňových odvodů loterijních 

společností, které jsou příjmy státního rozpočtu, odkud jsou dále přerozdělovány do 

různých oblastí včetně sportu. Druhou cestou jsou daňové odvody, které směřují do 

rozpočtů obcí ve, kterých je hazard provozován. Obce pak nadále rozdělují tyto peníze 
                                                
1 SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací : nástin nozologie : diagnostika. 

Praha: Maxdorf-Jessenius, 1996, 504, x s. 
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podle svého uvážení. Třetí a nejnovější cestou jsou již zmíněné dary Českému 

olympijskému výboru.  

Bakalářská práce se konkrétně zabývá oblastí loterií a jejího vztahu ke sportu v obci 

Sedlčany. Právě v menších městech, jako jsou Sedlčany, trpí sportovní organizace 

nedostatkem peněz nejvíce. Novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách v roce 

2012 měla přinést obcím dodatečné příjmy z loterií, ale to, v jaké míře budou tyto 

prostředky využity na sport, už určeno není. 
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2 Cíle a úkoly práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké změny ve financování města Sedlčany a 

zejména jeho sportovních organizací, vyvolaly úpravy zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách. Jedná se zejména o novelizaci tohoto zákona z roku 

2012 a tu, zatím poslední, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2014. K tomuto zjištění bude 

použita analýza financování Sedlčan a jeho sportovních organizací. Dalším cílem práce 

je zjistit, jak tyto změny přímo či nepřímo ovlivnily sportovní organizace a zda se jejich 

finanční situace zlepšila nebo zhoršila. Případně jestli se v důsledku novelizací změnil 

počet sportovních organizací v Sedlčanech.  

Dílčí úkoly bakalářské práce jsou: 

• popis současného způsobu financování sportu v České republice 

• stručný popis vývoje zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách 

• analýza dopadů změn tzv. loterijního zákona na město Sedlčany 

• popis změn, jakým byly vystaveny sportovní organizace v Sedlčanech, jak se 

jim přizpůsobovaly a jak je to ovlivnilo. 

2.1 Výzkumné otázky 
Zapříčinily novelizace zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 

nějakou změnu ve finančním stavu sportovních organizací v Sedlčanech? V případě, že 

ano, byla to změna k lepšímu či k horšímu? Měly tyto novely vliv na počet organizací 

působících v Sedlčanech v oblasti sportu? 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sport jako ekonomický statek 
Sport v dnešní době zasahuje velmi výrazně do společnosti i ekonomiky. Sport 

podporuje zdraví společnosti a to jak fyzické tak do jisté míry i duševní. Zároveň plní 

výchovnou funkci u dětí a mladších lidí. Kromě těchto společenských dopadů však i 

velmi výrazně zasahuje do ekonomiky. 

3.1.1 Sport jako čistý veřejný statek 

Sport pozitivně ovlivňuje celkový stav člověka. Zejména přispívá k regeneraci 

duševních i fyzických sil. Stát proto různými prostředky podporuje sportovní činnost 

občanů. Na sport je tak možné nahlížet jako na čistý veřejný statek, protože při určitých 

podmínkách splňuje všechna kritéria pro vymezení veřejného statku. 

1. Nevylučitelnost ze spotřeby 

Aby nebyl občan omezován ve svých požadavcích na provozování sportu je 

nutné věnovat pozornost vhodnému výběru druhu sportu v určitém čase 

a prostoru. Jakýkoliv občan má však možnost provozovat sportovní aktivity aniž 

by byl sám ve své spotřebě tohoto statku omezován nebo omezoval jiné občany. 

Jedná se zejména o běh nebo turistiku. 

2. Nedělitelnost spotřeby 

U čistých veřejných statků není dopředu známa lokalizace a počet spotřebitelů. 

Podmínku nedělitelnosti lze splnit koordinací místa a času pro provozování 

příslušných druhů sportu (rozvrhy využívání sportovišť). 

3. Nulové mezní náklady na další spotřebu 

Obecně platí, že náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení jsou stejné bez 

ohledu na počet uživatelů.  

3.1.2 Sport jako smíšený veřejný statek 

Smíšené veřejné statky lze mezi spotřebitele dělit podle kvality, ale ne podle kvantity. 

Existuje několik sportů, kde při rostoucím počtu účastníků dochází ke snižovaní kvality 

statku (např. příliš mnoho lyžařů na sjezdovce). Pokud chceme zachovat optimální 

kvalitu je potřeba při zvýšeném počtu spotřebitelů zvyšovat možnosti nabídky. 
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3.1.3 Sport jako soukromý statek 

Sport jako soukromý statek se vyskytuje když:  

• se spotřebitel nemůže nebo nechce přizpůsobit určitým omezením, která souvisí 

se spotřebou příslušného statku  

• je o sport příliš velký zájem a není možné z veřejných rozpočtů zajistit 

dostatečnou kapacitu 

• určitý druh sportu je příliš finančně náročný a výdaje na provoz neodpovídají 

celospolečenskému užitku 

• spotřebitel požaduje výjimečně vysokou kvalitu.  

3.2 Organizace sportu v ČR 
Tělesná výchova a sport spadají do pravomocí ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále jen MŠMT), které vypracovává návrh koncepce státní politiky ve 

sportu a ten následně předává vládě ke schválení. Výraznými funkcemi ministerstva 

jsou koordinace vládou schválené koncepce státní politiky ve sportu, zabezpečování 

finanční podpory ze státního rozpočtu, vytváření podmínek pro státní sportovní 

reprezentaci, přípravu talentů, rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně 

postižených občanů. Mezi další úkoly MŠMT patří vydávání a uskutečňování 

antidopingového programu, rozhodování o vydávání akreditací vzdělávacím zařízením 

působícím ve sportu, zřizování rezortních sportovních center a koordinace činnosti 

rezortních sportovních center ministerstva obrany a ministerstva vnitra. 

Výraznou organizací působící v českém sportu je Česká unie sportu (dále jen ČUS), 

která vznikla v roce 2013 transformací z Českého svazu tělesné výchovy a je tedy jeho 

následovníkem. Je to největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. ČUS 

sdružuje sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty, které jsou ustanoveny jako spolky podle Občanského zákoníku. Národní 

sportovní svazy a samostatné spolky, které svojí činnost upravují vlastními stanovami.  

Svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportovním odvětví na území ČR, 

zabezpečují státní sportovní reprezentaci a hájí zájmy svých členů. Členy svazů jsou 

sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, ale na rozdíl od nich mají svazy celostátní 

působnost a jsou členy evropských a světových sportovních federací. Členové jsou 

v ČUS dobrovolně a ponechávají si svoji samostatnost a majetek. Samotná ČUS je 
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členem Českého olympijského výboru a Evropského sdružení nevládních sportovních 

organizací (ENGSO).  

Dalším důležitým subjektem v oblasti českého sportu je Český olympijský výbor (dále 

jen ČOV), který existuje od roku 1899 a jeho hlavní úkoly jsou podle Olympijské 

charty: rozvoj a šíření olympijských ideálů a zabezpečování účasti České republiky na 

olympijských hrách. ČOV zastupuje zájmy českého sportu jako celku a jeho cílem je 

zlepšení postavení sportu ve společnosti a zlepšení financování sportu. Od roku 2014 

přes ČOV prochází peníze od loterijních společností, které jsou přímo určeny na sport. 

Jedná se o dary, o které si společnosti provozující loterie mohou snížit daně. Členy 

ČOV jsou podle stanov ČOV 2  sportovní svazy, které jsou členy mezinárodních 

sportovních federací bez ohledu na to, jestli jsou jejich disciplíny na programu 

olympijských her nebo ne. Každé odvětví může zastupovat pouze jeden subjekt. Členy 

mohou být organizační složky státu, osobnosti prokazující význačné služby sportu a 

olympismu a člen Mezinárodního olympijského výboru, který je zároveň občanem ČR. 

V ČR organizují sportovní činnost: 

• státní zařízení (školy) 

• sportovní kluby, které jsou podporovány z celospolečenských zdrojů 

• soukromá zařízení a sportovní kluby specializované na určitý sport 

• individuálně provozovaná sportovní zařízení 

3.2.1 Sportovní organizace 

Peková, Pilný a Jetmar (2008) uvádí pět typů organizací (mimo státní zařízení), které 

v ČR organizují sport. Jsou to:  

• občanské sdružení 

• obecně prospěšná společnost 

• samostatný podnikatel 

• obchodní společnost 

• ostatní typy spolupráce se sportovními subjekty 

Nový občanský zákoník, který platí od 1.1. 2014 stanovil, že z občanských sdružení se 

stanou spolky. Zároveň vznikl veřejný rejstřík spolků, který funguje podobně jako 

fungoval obchodní rejstřík. 

                                                
2ČOV, Stanovy českého Olympijského výboru [online].  
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3.3 Financování sportu v České republice 
Podle Pekové, Pilného a Jetmara (2008) existují v ČR tři základní institucionální rámce 

v nichž je provozován sport. Je to: 

• sport zajišťovaný veřejnými institucemi 

• sport organizovaný v rámci sportovních federací 

• sport organizovaný v rámci olympijského hnutí. 

3.3.1 Státní podpora sportu  

Vláda České republiky vypomáhá sportu dotacemi, které pochází ze státního rozpočtu. 

Jedná se o účelové, nenárokové dotace, které se poskytují nestátním neziskovým 

organizacím (dále jen NNO) s hlavní činností v tělovýchově a sportu a v případě 

investičních dotací i obcím nebo městům. Na dotace nemají tyto organizace právní 

nárok a pro jejich získání si musí podat žádost na Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které je zajišťuje. Dotace se dělí na dva druhy, a to neinvestiční a 

investiční (kapitálové). MŠMT může poskytnout dotaci pevnou nebo se spoluúčastí. 

Pokud mají být prostředky použity na neinvestiční program, může dotace krýt až 100 % 

rozpočtovaných výdajů. 

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím vyhlášených programů, které MŠMT 

zveřejňuje na svých internetových stránkách. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

zasílají požadavky na jednotlivé dotace ke svojí zastřešující organizaci, která provádí 

první selekci a vybrané žádosti posílá na MŠMT k dalšímu výběru. Kritéria, podle 

kterých se rozhoduje komu bude dotace přidělena, jsou např.: velikost členské základy, 

hodnota majetku, velikost spoluúčasti aj. Váha jednotlivých kritérií se v jednotlivých 

letech může lišit. Na konci procesu vyhodnocování a schvalování, MŠMT zveřejní 

výsledky výběrového procesu na svých internetových stránkách, čímž je zajištěna i 

veřejná kontrola. 

MŠMT ze svého rozpočtu pro rok 2014 vyčlenila částku na podporu činnosti v oblasti 

sportu ve výši 2 979 541 397 Kč. 

3.3.1.1 Neinvestiční dotace 2014 

Na peněžní prostředky ze státního rozpočtu nevzniká NNO právní nárok a o poskytnutí 

dotace a její výši rozhoduje MŠMT. Pro možnost čerpat dotaci musí NNO provádět 

sportovní činnost od 1. ledna do 31. prosince 2014 pokud to není v žádosti jinak 

vymezeno. Prostředky z této dotace nesmí být využity na podnikatelskou a obchodní 
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činnost, která je prováděna za účelem zisku a nelze je využít na podporu 

profesionálních sportovců působících v profesionálních klubech. Výjimku tvoří 

reprezentace ČR. K možnosti získání dotace musí mít NNO mezinárodní autoritu jako 

člen příslušné mezinárodní federace. Za NNO se v případě neinvestičních dotací 

považuje3: 

a) národní sportovní svaz s celostátní působností, 

b) sportovní organizace s celostátní působností, 

c) sportovní organizace působící na základě mezinárodní autority (ČOV), 

d) servisní organizace (ČUS, SSSČR aj.) pouze s účelovým vymezením: 

• TJ/SK jako vlastníci a dlouhodobí pronajímatelé víceúčelových sportovních 

zařízení (pouze u programu IV) 

• Podpora organizace sportu v servisní organizaci do výše 2 % rozpočtu 

(pouze u programu V). 

V roce 2014 bylo vyhlášeno pět programů na podporu činnosti v oblasti sportu, 

prostřednictvím kterých se poskytovaly neinvestiční dotace. Těchto pět programů bylo 

rozděleno na dva výdajové okruhy (sportovní reprezentace a všeobecná sportovní 

činnost). Resortní sportovní centra MŠMT, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a 

Antidopingového výboru České republiky jsou podporována na základě zákona o 

podpoře sportu a nejsou tak zahrnuta v žádném programu.  

Vyhlášené programy pro rok 20144: 

1. Výdajový okruh: Sportovní reprezentace 

a. Program I - Sportovní reprezentace ČR 

b. Program II - Sportovně talentovaná mládež 

2. Výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost 

a. Program III - Všeobecná sportovní činnost 

b. Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 

c. Program V - Organizace sportu 

 

 

 
                                                
3 MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2014 [online].   
4 MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2014 [online]. 
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Program I – Sportovní reprezentace ČR 

Účelem prvního programu je podpora sportovní přípravy juniorských a dospělých 

reprezentantů a jejich účast na vrcholných soutěžích jako jsou Olympijské hry, 

Paralympijské hry, mistrovství světa aj. MŠMT mohlo přes tento program v roce 2014 

rozdělit celkem 361 509 tis. Kč. 

Program II – Sportovně talentovaná mládež 

Svazy rozdělují prostředky od MŠMT z tohoto programu mezi sportovní centra mládeže 

a sportovní střediska. Sportovní centra mládeže mají za úkol přípravu talentů 

dorostenecké a juniorské kategorie (15 - 19 let). Sportovní střediska připravují talenty 

ve věku od 6 do 15 let. Z tohoto programu mohou čerpat prostředky jenom svazy, které 

jsou zařazeny mezi TOP 80 . To je 80 nejvýznamnějších sportovních svazů v ČR podle 

programu I. V roce 2014 mělo MŠMT na podporu sportu prostřednictvím tohoto 

programu k dispozici 330 000 tis. Kč. 

Program III – Všeobecná sportovní činnost 

Tento program podporuje dvě oblasti a to oblast volnočasového, školního a 

univerzitního sportu, ve které se podporuje pravidelná sportovní činnost školních a 

univerzitních sportovních klubů. Druhou oblastí podporovanou v rámci tohoto 

programu je oblast zdravotně postižených sportovců. Podpora je určena na sportovní 

činnost lidí s různými druhy postižení. Účelem je pravidelné zapojení mládeže a 

dospělých do sportovní činnosti, pořádání soutěží, účast na mezinárodních soutěžích a 

podpora významných sportovních akcí zdravotně postižených sportovců. 

Prostřednictvím tohoto programu mohlo MŠMT rozdělit v roce 2014 celkem 63 254 tis. 

Kč. 

Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 

Prostřednictvím tohoto programu se podporují, udržují a provozují sportovní zařízení - 

tedy objekty, které slouží výhradně nebo převážně k provozování sportu. Do toho spadá 

i udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužící ke sportovní činnosti. Tato 

podpora je neinvestiční a je třeba ji odlišovat od investiční podpory, která má vazbu na 

zvyšování hodnoty majetku. Pro tento program mělo MŠMT k dispozici v roce 2014 k 

rozdělení mezi uchazeče o dotace celkem 154 000 tis. Kč. 
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Program V – Organizace sportu 

Prostřednictvím tohoto programu se podporuje organizační činnost NNO a cílem je 

zabezpečení kvalitní organizační struktury. Dotace se zde mohou poskytovat až do výše 

rozpočtovaných nákladů. Pro pátý program mělo MŠMT k dispozici 780 000 tis. Kč. 

V roce 2014 dosáhly dotace téměř 2 miliard korun. Rozdělení prostředků mezi 

jednotlivé programy znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 1: Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2014 (v tis. Kč)  

Dotační program Náklady Požadavky Dotace 
Program I 729 309,6 604 692,6 361 509,0 
Program II 27 492 451,5 467 725,1 330 000,0 
Program III 152 526,3 121 389,3 40 130,0 
Program IV 1 668 433,9 777 382,1 154 000,0 
Program V 33 770 742,1 2 032 412,7 1 080 000,0 
Celkem 63 813 463,4 4 003 601,8 1 965 639,0 

Zdroj: MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2014, upraveno autorem. 

Pro rok 2015 bylo vyhlášeno programů sedm. Rozdělení prostředků v roce 2015 - viz. 

Příloha 1. 

3.3.1.2 Investiční dotace 2014 

Investiční dotace zajišťuje program 133510. Prostřednictvím toho se podporuje 

materiálně technická základna sportu. O investiční dotaci si může kromě NNO zažádat 

také obec nebo město. Cíle programu se týkají hlavně obnovy, údržby a rekonstrukce 

sportovních zařízení. Dále by se prostřednictvím programu měly rozvíjet technické 

parametry sportovišť tak, aby byla bezpečná pro sportovce i veřejnost. Program se dělí 

na dva subtituly podle účelového zaměření5: 

1. Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. 

2. Subtitul 133513: Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace. 

Stejně jako u neinvestičních dotací si musí zájemci o dotaci zažádat na MŠMT, které 

rozhoduje o tom, komu bude dotace udělena a v jaké výši.  

Subtitul 133512 

Dotace v tomto programu se poskytují NNO, která vlastní případně bude vlastnit nebo 

je dlouhodobým nájemníkem (nejméně 10 let od podání žádosti) sportovního zařízení. 

Dalšími subjekty, které si mohou zažádat o podporu jsou obce a města a jimi zřízené 
                                                
5 MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2014 [online]. 
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organizace - pouze však za určitých podmínek. První podmínkou je poskytnutí dotace 

pouze do sportovního zařízení, které je nebo bude využíváno na základě smluv o využití 

s NNO. Druhou podmínkou je, že tyto smlouvy o využití musí být uzavřeny minimálně 

na 10 let. 

Subtitul 133513 

Prostřednictvím tohoto programu se dotace poskytují resortním sportovním centrům a 

NNO, které zajišťují přípravu talentované mládeže a sportovní reprezentace ČR. 

Investiční dotace se poskytují na stavby (rekonstrukce a výstavba nových), stroje a 

strojní zařízení (modernizace starých nebo pořízení nových). V roce 2014 bylo na 

investičních dotacích rozdáno přes 820 mil. Kč. Rozdělení mezi jednotlivé subtituly 

znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 2: Rozdělení investičních dotací pro rok 2014 

Program  Celkové náklady 

v Kč. 

Požadované dotace 

v Kč. 

Poskytnuté dotace 

v Kč. 

133512 4 506 018 390 3 461 442 930 510 684 529 

133513 1 164 551 000 962 729 000 309 415 471 

Celkem  5 670 569 390 4 424 171 930 820 100 000 

Zdroj: MŠMT, Státní podpora sportu pro rok 2014, upraveno autorem. 

3.3.2 Zdroje financování sportovních organizací z hlavních činností 

Sportovní organizace získávají finanční prostředky od státu a obcí ale také od svých 

členů případně diváků či fanoušků. Příjmy sportovních organizací tedy mohou nabývat 

nejrůznějších forem. 

3.3.2.1 Členské příspěvky 

Novotný (2011) člení příspěvky do tří skupin: 

1. Zápisné – platí se jednorázově při vstupu do oddílu. Například golf jej stále 

uplatňuje. 

2. Členské příspěvky – placeny jednou ročně 

3. Oddílové příspěvky – platí se jednou měsíčně nebo jednou ročně a slouží pouze 

k financování činnosti oddílu. 
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Výše členských příspěvků se liší mezi jednotlivými zastřešujícími organizacemi (ČUS, 

Sokol apod.), mezi jednotlivými sportovními odvětvími (podle finanční náročnosti 

daného sportu) a mezi jednotlivými organizacemi. Výši příspěvků určuje a schvaluje 

valná hromada a toto rozhodnutí musí být zaznamenáno.  

Výše příspěvků se liší i mezi jednotlivými regiony. Obecně platí, že nejvyšší členské 

příspěvky platí členové pražských sportovních oddílů, dále pak ve velkých městech.  

3.3.2.2 Dary 

Dary sportovním oddílům nejčastěji poskytují jejich členové a příznivci, kteří tak činí 

bez nároku na protislužbu. Dary mohou u populárních sportů a oddílů dosahovat 

poměrně vysokých částek. Zejména u fotbalu a hokeje se může jednat až o statisícové 

hodnoty za rok.  

3.3.2.3 Příspěvky od zastřešující sportovní organizace 

Tělovýchovné jednoty v ČR často nerozlišují příspěvky od zastřešující organizace a od 

vlády. Považují je pouze za dotace od vyšších orgánů.  

3.3.2.4 Příspěvky obcí 

V této kategorii velmi záleží na vztahu tělovýchovné jednoty a obce, ve které působí. 

Příspěvky mohou mít různé formy, a to peněžní či materiální. Velmi častá forma je 

pronájem městského sportovního zařízení za symbolickou částku. S přijetím zákona č. 

115/2001 Sb. o podpoře sportu došlo k výraznému zvýšení podílu místních příspěvků 

ve srovnání s podílem příspěvků státních. 

3.3.2.5 Dotace od vlády 

Dotace jsou rozdělovány prostřednictvím každoročně vyhlašovaných programů. Tyto 

programy vyhlašuje MŠMT a jsou na ně využívány prostředky ze státního rozpočtu. 

Jedná se o účelové dotace, které se dělí na investiční a neinvestiční. Při poskytnutí 

investiční dotace se vyžaduje určitá spoluúčast oddílu, který si o ni zažádal. 

3.3.2.6 Vstupné na sportovní akce 

Vstupné je jedním z tradičních zdrojů tělovýchovných jednot. Významným příjmem je 

vstupné zejména u ledního hokeje a fotbalu. Menší význam má vstupné u sportů, kde je 

nízká divácká kapacita sportovních zařízení (např. florbal, házená, basketbal apod.). 

Vstupné však podléhá zdanění, a tak vesnické nebo malé kluby často využívají 
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dobrovolného vstupného, kdy vybrané vstupné spadá do kategorie darů a je možné jej 

od daně osvobodit.  

3.3.2.7 Startovné 

Využívá se hlavně u několikadenních turnajů, kde tento příspěvek má sloužit 

organizátorovi k pokrytí nákladů na pořádání akce. 

3.3.2.8 Patronáty 

Velké firmy často věnují peníze na mládežnická družstva. Tyto příspěvky se řeší 

darovacím zákonem. Často býval patronát řešen péčí o sportovní zařízení nebo 

zaměstnáním sportovců v rámci firmy. 

3.3.2.9 Sponzoring 

Oddíl získává prostředky od sponzora za to, že mu nabízí určitou protislužbu. Nejčastěji 

se jedná o vyobrazení loga sponzora na dresech, mantinelech, výsledkových tabulích, 

webových stránkách atd. Častá bývá nefinanční forma sponzoringu, kdy sponzor 

například zaplatí vybavení prvnímu družstvu, které je pak označeno logem sponzora. 

Ve sponzoringu už se nejedná pouze o vyobrazení loga sponzora na dresech ale často i o 

poskytnutí VIP vstupenek a poskytování různých výhod a služeb.  

Novotný (2011) dělí sponzory podle těchto klasifikačních hledisek 

• Podle podílu sponzora na celkovém příspěvku rozlišujeme sponzory: 

o Titulární sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity. 

o Spolusponzor – existence několika sponzorů, kteří mají podobná práva 

za podobnou cenu. 

o Sponzor – firma raději dodá určité hotové výrobky než peníze. 

• Podle typu sponzora rozlišujeme: 

o Sponzor je se sportem spojen kategorií nabízených výrobků. 

o Sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho pouze jako 

komunikační prostředek. 

• Podle specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub rozlišujeme 

sponzorství: 

o Jednostranné,  

o Mnohostranné. 
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• Podle objektu sponzorství rozlišujeme: 

o Sponzorství jednotlivců (především u vrcholových sportovců). 

o Sponzorství sportovních kolektivů. 

o Sponzorství sportovních akcí. V poslední době velmi častá forma 

sponzoringu. Jméno sponzor je spojeno se jménem akce. 

o Sponzorství sportovních institucí (svazů, federací, jednot) 

 

3.4 Loterie 
V České republice je provozování loterií zakázáno s výjimkami, které jsou uvedeny 

v Zákoně o loteriích a jiných podobných hrách. Účelem tohoto zákona je určit pravidla, 

za jakých je možné v ČR podnikat v oblasti loterií a jiných podobných her. Další 

důležitou oblastí tohoto zákona je přispění k ochraně osob, které se takových her účastní 

a k omezení společenských rizik.  

Loterie jsou v zákoně vymezeny takto: 

„Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá 

fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje.  

O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost 

uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní 

plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko-

mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.“6 

Podle zákona č. 202/1990 sb. může provozovat loterie a jiné podobné hry v České 

republice pouze stát a nebo akciová společnost se sídlem na území ČR, která má jako 

předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her. Veškeré akcie takové 

společnosti musí být na jméno i v případě, že akcionářem je jiná akciová společnost. 

Provozování cizozemských loterií a účast na sázkách v zahraničí, kdy jsou sázky 

placeny do zahraničí, je zakázáno. Společností, které mají povolení v České republice 

provozovat loterie, bylo k 1. 12. 2014 celkem 73. 

3.4.1 Vývoj zákona o loteriích a jiných podobných hrách 

Zákon o loteriích a jiných podobných hrách vznikl v roce 1990 a je účinný od 18. 5. 

toho roku. Podle této verze zákona společnosti odváděly alespoň 90 % výtěžku z loterií, 
                                                
6 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17. Května 1990, ve znění k 1.1. 
2014 
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tombol, číselných loterií, okamžitých loterií a sázkových her, u nichž je výhra 

podmíněna uhodnutím sportovního výsledku. Z ostatních her odváděli provozovatelé 

alespoň 10 % výtěžku. Výtěžkem se rozumí příjmy snížené o výhry, správní poplatky, 

vlastní náklady a u určitých druhů her o zaplacené odvody a daně podle zvláštních 

předpisů. Tyto odvody byly určeny na sociální, zdravotní, osvětové nebo jinak veřejně 

prospěšné účely. 

V roce 1998 zákon prodělal výraznou změnu, která vešla v platnost 1. 9. 1998. Důležitá 

změna se týkala odvodů, které byly určeny na veřejně prospěšné účely (sociální, 

sportovní, ekologické, kulturní aj.). Změnil se způsob výpočtu výše odvodů a systém  

byl sjednocen tak, aby byl stejný pro všechny společnosti. Výše odvodů byla stanovená  

na 6 - 20 % z rozdílu příjmů (vsazené částky) a vyplacených výher, správních poplatků 

a nákladů státního dozoru. Odvody byly stanoveny progresivně - jak ukazuje následující 

tabulka. 

Tabulka 3: procentuální výše odvodu závislá na rozdílu příjmů ze hry a výdajů 

Výše rozdílu 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., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění 

dalších zákonů.  

Od roku 2003 byl zaveden tzv. místní poplatek kdy část výtěžku z provozování 

výherních hracích přístrojů odvádí provozovatel obci, která provoz daných zařízení 

povolila. 

Zásadní novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách přišla v roce 2012 

a výraznou změnou opět prošly odvodové povinnosti provozovatelů. Odvody byly 

sjednoceny na 20 %, byly zrušeny odvody na veřejně prospěšné účely a nyní mají 

formu daně příslušnému finančnímu úřadu. Výtěžek si dělí obce a státní rozpočet. 

Rovněž touto novelou byly posíleny pravomoci obcí, které si nyní mohly určit kde a 

kdy bude provozování loterií zakázáno. V roce 2014 získaly společnosti možnost snížit 

si výši odvodu až na 15 % o částku, kterou darují Českému olympijskému výboru. Tyto 

změny budou blíže popsány níže v kapitole Odvody ze sázkových her. 

3.4.2 Trh se sázkovými hrami 

„Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách 

v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry 
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provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v 

zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při 

nichž jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění 

vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.“7 

V České republice existuje široká nabídka sázkových her. K 1. 12. 2014 čítal seznam 

provozovatelů loterií a sázkových her, kteří měli povolení ministerstva financí, celkem 

73 společností. Tyto společnosti umožňují hraní sázkových her různých druhů:  

od číselných loterií přes kurzové sázení (buď v provozovnách nebo na internetu)  

až po elektronická herní zařízení. Povolení pro provozování sázkových her a loterií 

mohou získat pouze akciové společnosti, které mají sídlo na území České republiky a 

byly k účelu provozování těchto her založeny. Podle výroční zprávy společnosti Sazka 

sázková kancelář a.s za rok 2013 má tato společnost dlouhodobě na trhu číselných 

loterií podíl přes 95 %. Na trhu kurzových sázek je podle Fortuny tržním vůdcem 

společnost Tipsport s tržním podílem 39 %. Společnost s druhým největším podílem na 

trhu kurzových sázek je společnost Fortuna, která má podíl na trhu okolo 30 %. 

3.4.2.1 Vývoj trhu s loteriemi  

Trh loterií prodělal od roku 2010 poměrně velké změny a to se projevilo i v počtu 

společností, které v ČR loterie a jiné podobné hry provozují. Na začátku roku 2010 bylo 

takových společností 117. Do začátku roku 2011 vzrostl tento počet na 119.  

1. 1. 2012 začala platit novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách a na začátku 

tohoto roku klesl počet společností provozujících tyto hry na 104. Na začátku roku 2013 

už to bylo pouze 79 společností a na konci tohoto roku se počet snížil na 75. Do začátku 

roku 2014 ubyly ještě 2 společnosti a bylo jich tak 73. Tento počet se už do konce roku 

2014 neměnil. 

3.4.2.2 Elektronická herní zařízení a sázkové hry v kasinu 

Ministerstvo financí zveřejňuje každý měsíc aktuální přehled jím povolených 

technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení 

na technická a netechnická. V tomto přehledu se evidují:  

• elektromechanické rulety (EMR),  

• lokální loterijní systémy (LLS),  

                                                
7 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17. Května 1990, ve znění k 1.1. 
2014 
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• interaktivní videoloterijní terminály (IVT),  

• technická zařízení (TZ),  

• výherní hrací přístroje (VHP)  

• již zmíněné sázkové hry v kasinech bez rozlišení technických a netechnických. 

K 31. 3 2015 bylo v České republice evidováno 56 129 těchto zařízení a všechny je 

dohromady provozuje 63 různých akciových společností. V Praze bylo těchto her 

evidováno 7 649.  

Na konci roku 2014 mohlo v České republice provozovat VHP celkem 32 společností. 

Povolení pro provozování IVT mělo 33 společností pro LLS mělo povolení  

30 společností. Simulované elektronické hry směly provozovat 3 společnosti  

a technická zařízení 7 společností.  Elektromechanické rulety mohlo provozovat  

36 společností 

Ministerstvo financí začalo s touto evidencí v roce 2013 a první evidence byla vydána 

30. 4. toho roku. Celkem k tomuto datu bylo evidováno 61 521 herních zařízení. o rok 

později tedy 30. 4. 2014 bylo evidováno 58 856 herních zařízení. V dubnu 2014 

vypracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti analýzu 

hazardního hraní v České republice a jeho dopadů8. Podle této zprávy narůstal počet 

elektronických herních zařízení mezi lety 2009 - 2012 kontinuálně a to z 37 786 v roce 

2009 na 82 525 v roce 2012.  

Zvláštní kategorií technických zařízení jsou výherní hrací přístroje, které povoluje 

samotná obec a ministerstvo financí pouze vykonává dohled nad procesem udělování 

povolení. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska počet zařízení povolených 

obcemi soustavně klesá od roku 2009 z počtu 47 912 až na 17 908 v roce 2012. 

3.4.2.3 Sázkové kanceláře  

V posledních letech roste nabídka kurzového sázení na internetu, i přes to se ale 

zvyšoval počet míst, kde lze provozovat kurzové sázení. Internetové kurzové sázky 

mohlo na konci roku 2014 provozovat 8 společností. V roce 2013 bylo fyzických 

                                                
8 Mravčík, V., Černý, J., Leštinová, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Licehammerová, Š., Ziegler, 
A., Kocarevová, V. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad 
vlády České republiky. 

 



 26 

provozoven, kde bylo možné provozovat kurzové sázky, v ČR 7329. Povolení 

k provozování kurzových sázek má v současné době jedenáct společností.  

3.4.2.4 On-line portály 

Internetové sázení se stalo v ČR legálním v roce 2009, pouze však pro české 

provozovatele, jejichž servery jsou na území ČR. Legálně lze na území ČR provozovat 

internetové kurzové sázky včetně live sázek a karetní hry typu poker; jiné hry, které lze 

provozovat on-line (např. kasinové hry), jsou zakázány.  

Povolení pro provozování internetových kurzových sázek mělo k 1. 12. 2014  celkem 8 

společností a internetové karetní hry smí provozovat 2 společnosti. Podle zprávy 

národního monitorovacího střediska (duben 2014) působí v ČR nelegálně zahraniční 

poskytovatelé on-line sázkových her. Tyto internetové portály jsou v českém jazyce a je 

na nich možné sázet v českých korunách ale sídlo jejich provozovatelů není v ČR. 

Nejčastěji mají tyto portály sídlo na Maltě, Gibraltaru a nebo v jiných daňových rájích. 

3.4.3 Přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013 

Oproti roku 2012 klesl objem prostředků vložených sázejícími do her v roce 2013 

o 0,9 % a v důsledku toho klesl i objem vyplacených výher o 0,4 %. Největší podíl na 

prostředcích vložených do her měly videoloterijní terminály. Do těch sázející vložili 41 

% z celkové vsazené částky za rok 2013. Celkově hráči v roce 2013 vložili do her 123,9 

mld. Kč. Pouze do videoloterijních terminálů to bylo 51,4 mld. Kč. 

Tabulka 4: Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012 – 2013 - Celkem 

Rok  Vloženo Vyplaceno Příjmy společností  ze hry 

2012 124 977 925 442 Kč 95 662 643 622 Kč 29 316 485 936 Kč 

2013 123 897 874 461 Kč 95 324 644 925 Kč 28 573 295 067 Kč 

Zdroj: Ministerstvo financí 2014, Upraveno autorem. 
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Tabulka 5: Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených částkách 
v roce 2013 

Interaktivní videoloterní terminály 41,5% 

Internetová kurzová sázka 18,1% 

Výherní hrací přístroje 11,8% 

Elektromechanické rulety 6,0% 

Sázkové hry provozované v kasinu 5,8% 

Číselné loterie 5,8% 

Kurzové sázky 5,3% 

Lokální loterní systémy 3,8% 

Okamžité loterie 0,9% 

Karetní turnaje v kasinu 0,8% 

Ostatní (kostky, bingo, dostihy atd.)  0,1% 

Interaktivní karetní turnaje nebo hry 0,1% 
Zdroj: MF 2014, upraveno autorem 

3.4.4 Odvody ze sázkových her 

„Odvody z provozování sázkových her do veřejných rozpočtů jsou jedním z hlavních 

argumentů pro toleranci hazardních her ve společnosti. Mají charakter speciální daně 

kryjící zvýšené společenské náklady a výdaje spojené s provozem a dopady hazardního 

hraní.“9 

Podle zákona č. 202/1990 Sb. ve znění k 1. 1. 2014 je poplatníkem odvodu z loterií a 

jiných podobných her její provozovatel a předmětem odvodu je provozování této loterie 

nebo jiné podobné hry. Tyto odvody nemají zákonem stanovené účelové určení jako je 

tomu například v Polsku. V roce 2012 byla schválena novela „loterijního zákona“ a 

výraznou změnu zde prodělaly právě daňové odvody. 

3.4.4.1 Odvody před rokem 2012 

Do schválení novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách platné od 1. 1. 2012 

neplatili provozovatelé daň z příjmů ale odváděli tzv. odvody na veřejně prospěšné 

účely. Ty byly ve výši 6 - 20 % z čistého výnosu loterie přičemž systém byl nastaven 

                                                
9 Mravčík, V., Černý, J., Leštinová, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Licehammerová, Š., Ziegler, 
A., Kocarevová, V. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad 
vlády České republiky. 
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progresivně a se zvyšujícím se výnosem se zvyšoval i podíl odvodu. Prostředky byly 

určeny na sociální, kulturní, ekologický nebo jinak veřejně prospěšný účel. Příjemce 

však nebyl specifikován. 

Podle údajů ministerstva financí týkajících se odvodů z provozování loterií10 dosáhly 

příspěvky na veřejně prospěšné účely v roce 2011 3,5 mld. Kč. Oproti roku 2010 se tato 

částka téměř nezměnila - jak ukazuje tabulka níže. Ve formě správních a místních 

poplatků odvedli provozovatelé do státního rozpočtu a rozpočtů obcí celkem 3,7 mld. 

Kč. 

Tabulka 6: přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 
2007 - 2011 (v mil Kč.) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Vloženo 108 330,7 128 514,6 127 830,7 125 634,4 126 822,3 
Vyplaceno 83 972,9 98 556,0 95 370,4 93 811,9 95 722,0 
Příjmy ze hry 24 357,8 29 958,6 32 460,3 31 822,4 31 100,3 
Správní 
poplatky 2 658,7 2 870,1 2 537,4 2 205,5 2 057,9 
Státní dozor 81,0 126,1 166,4 194,0 225,1 
Místní poplatky 1 118,0 1 228,5 1 036,0 886,7 1 399,3 
VPÚ 2 397,5 3 455,9 3 313,8 3 530,7 3 539,2 

Zdroj: Ministerstvo financí, upraveno autorem. 

Dlouhodobě nejvíce odvodů na veřejně prospěšné účely putovalo na sport. Nejvíce to 

bylo v roce 2011 kdy na sport bylo použito z těchto odvodů 2,067 mld. Kč což bylo 

59,7 % odvodů na veřejně prospěšné účely. Nejnižší podíl těchto prostředků šel na sport 

v roce 2008, kdy to bylo 45 %.  

 

 

 

 

 

                                                
10 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 2011 [online]. 2012 [cit. 
2015-04-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vysledky-z-provozovani-
loterii/2011/prehled-vysled-provozovani-loterii-2011-1009 
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Tabulka 7: prostředky na veřejně prospěšné účely v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč.) 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Ekologie 21 053 23 205 36 823 30 486 13 373 
Kultura 67 768 130 607 228 532 206 896 251 188 
Nadace 180 968 304 351 342 668 477 053 417 488 
Obce 869 747 1 356 787 735 618 536 733 423 162 
Sociální 21 287 76 555 136 942 152 326 184 623 
Sport 1 511 454 1 628 167 1 762 784 2 173 246 2 067 313 
Školství 10 325 20 041 21 954 40 942 46 095 
Zdravotnictví 38 008 79 510 95 971 70 513 59 151 
Součet 2 419 446 3 619 223 3 361 292 3 688 195 3 462 393 

Zdroj: Ministerstvo Financí, upraveno autorem 

3.4.4.2 Odvody od roku 2012 

V roce 2012 byly zrušeny odvody na veřejně prospěšné účely a byly zavedeny odvody z 

příjmů ze hry ve výši 20 %. Nově se odvody provádějí prostřednictvím čtvrtletních 

záloh a jsou monitorovány generálním finančním ředitelstvím. Dílčí základ daně tvoří 

rozdíl úhrnu vsazených částek a úhrnu vyplacených výher. Výjimku tvoří odvody 

z výherních přístrojů a jiných technických zařízení kdy k rozdílu vsazených a 

vyplacených částek (poměrná část) ještě přibývá pevná část dílčího odvodu. Tato pevná 

část je tvořena součtem počtu dnů ve, kterých byl každý z povolených přístrojů 

povolen. Za každý den, kdy je přístroj povolen, se k poměrné části přičítá 55 Kč. 

Provozovatelé loterií a kurzových sázek si mohou podle novely loterijního zákona z 

roku 2014 snížit dílčí odvod o částku, kterou poskytnou jako peněžitý dar Českému 

olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní. Dílčí odvod si tak mohou 

snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.  

Odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení jsou z 20 % 

příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí. Odvody z loterií mimo již 

zmíněných výherních hracích přístrojů a technických zařízení jsou ze 70 % příjmem 

státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Obce mají kontrolu nad tím, na jaké 

účely budou prostředky využity. 

Odvody provozovatelů loterií a jiných podobných her do státního rozpočtu a rozpočtů 

obcí dosáhly v roce 2012 výše 7,7 mld. Kč., z toho 5,73 mld. bylo příjmem rozpočtů 

obcí a 1,97 mld. příjmem státního rozpočtu. Zpráva národního monitorovacího střediska 

pro drogy a drogové závislosti (duben 2014) uvádí, že do sportu šlo v roce 2013 

průměrně 47,3 % odvodů, které byly příjmy obecních rozpočtů. 
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Podle posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r. 2014, které pro ČOV 

vypracovala firma KPMG (duben 2015)11 dosáhl objem prostředků, který připadl do 

rozpočtu ČOV od 11 společností provozujících loterie a jiné podobné hry celkem 

443,59 milionů Kč. Tyto prostředky ČOV přerozdělil podle následujících pravidel12: 

1. 10 % bude využito pro financování vlastních aktivit ČOV 

2. 39 % se rozdělí mezi Fotbalovou asociaci České republiky a Český svaz ledního 

hokeje. Z toho: 

a. Fotbalová asociace České republiky získá 31 % všech přijatých 

prostředků 

b. Český svaz ledního hokeje získá 8 % všech přijatých prostředků. 

3. 45 % bude rozděleno mezi sportovní svazy (vyjma těch výše zmíněných), které 

patří mezi top 80 podle výše přidělené dotace programu V MŠMT. 

4. 3 % získají ostatní sportovní svazy splňující požadavky těchto pravidel 

5. 2 % pro Českou obec sokolskou 

6. 1 % pro Český paralympijský výbor 

3.4.5 Přerozdělování příjmů z loterií do sportu 

Prostředky z loterií a jiných her se do českého sportu dostávají různými způsoby. 

Prvním z nich jsou dotace MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím investičních a 

neinvestičních programů, které jsou každoročně vyhlašovány. Druhým způsobem je 

část odvodů, která připadne jednotlivé obci, ve které jsou hry provozovány. Záleží pak 

už čistě na dané obci jak daných prostředků využije. A třetí způsob jsou dary ČOV, o 

které si může společnost snížit výši odvodu. Tyto prostředky ČOV následně rozděluje 

dál mezi sportovní federace.  

Příjmy státního rozpočtu z loterií dosáhly v roce 2014 výše 2,45 mld. Kč což je o 0,2 

mld. méně než v roce 2013, kdy odvody dosáhly výše 2,65 mld. Kč. 

3.5 Využití prostředků z loterií na sport ve vybraných zemích EU 
Právní úprava hazardních her je v každé zemi Evropské unie jiná ale všechny musí být 

v souladu s evropským právem. Jednotlivé regulační rámce se od sebe značně liší a 

                                                
11 KPMG, Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r.2014 [online].  
12 ČOV, Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému 
výboru ze strany loterijních společností [online].  
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odráží v sobě specifické kulturní, náboženské a jiné charakteristiky jednotlivých 

členských zemí. V některých zemích jsou loterie státním monopolem, v jiných je stát 

reguluje počtem vydaných licencí a jinde je přístup k sázkovým hrám značně liberální. 

Rovněž způsob, jakým jsou alokovány výnosy z loterií do oblasti sportu, je napříč 

Evropskou unií rozdílný. V některých zemích směřují výnosy do státního rozpočtu a 

odtud je dále rozdělují ministerstva s tím, že je určeno jaká část musí být využita na 

sport (Itálie, Irsko aj.). Jinde si společnosti samy určují na jaké veřejně prospěšné účely 

budou jejich výnosy využity, nebo je rozděluje státní fond a není zde určeno kolik musí 

být využito na sport (Finsko). Velmi rozšířeným způsobem je, že část výnosů je přímo 

určena na sport a loterijní společnosti poskytují prostředky sportovním fondům nebo 

organizacím (Francie, Spojené království, Rakousko, Španělsko). V následující části 

práce budou systémy vybraných zemí přiblíženy. 

3.5.1 Spojené království 

Ve Spojeném království neexistuje jeden shrnující zákon, který by upravoval oblast 

sportu ale platí zde více zákonů a regulací, které ovlivňují financování sportu.  Mezi 

nimi jsou i takové, které se vztahují na oblast loterií a sázení.13 

Národní loterie dlouho neměly povolení v UK operovat. Až zahraniční konkurence a 

snaha získat dodatečné zdroje vedly k založení národní loterie (1944) a k zákonům 

upravujícím oblast loterií (the National Lottery Act 1993, the Gambling Act 2005). 

The National Lottery Act v roce 1993 stanovil pět oblastí, které budou z loterií 

podporovány. Těmito oblastmi jsou: sport, kultura, charity, národní kulturní dědictví a 

projekty pro zaznamenání roku 2000 a začátku třetího milénia. V roce 1998 byl tento 

zákon novelizován a stanovil oblasti zdravotnictví, vzdělání a životního prostředí jako 

další profitující z loterií. V roce 2005 the Gambling Act upravil právní rámec regulující 

loterie a jeho hlavní úkoly byly zabránit tomu aby hazard byl zdrojem kriminality nebo 

ji jinak podporoval, zajišťoval že hazard je prováděn spravedlivou a transparentní 

formou a chránil děti a jiné zranitelnější osoby před negativními vlivy hazardu. 

Národní loterie je soukromá společnost a výnosy z této loterie jsou rozdělovány 

vládními úřady. Trh sázek je však v UK bez větších regulací a zahraniční poskytovatelé 

on-line mohou v UK působit pokud mají licenci v zemi, kde mají oficiální sídlo a žádná 

další licence zde není potřeba. 

                                                
13 EUROPEAN COMMISSION, Study on the funding of grassroots sports in the EU [online].  
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Fond národní loterie rozděluje od roku 2010 prostředky tak, že 60 % dostávají oblasti 

kultury, sportu a národního kulturního dědictví (po 20 %). Zbylých 40 % připadne do 

Loterijního fondu (Big Lottery Fund), který je dále rozděluje do oblastí zdravotnictví, 

vzdělání, životního prostředí a charity. V roce 2014 sportu z národní loterie připadlo 

328 637 000 Liber.14 

3.5.2 Německo 

Podle studie Evropské komise (2011) mají regionální úřady zodpovědnost za životní 

podmínky svých občanů. To se týká i oblasti sportu a loterií. Trh loterií je v Německu 

také regulován pouze na regionální úrovni, nicméně provozovatelé musí mít licenci od 

federální vlády. Regionální municipality přímo zakládají loterijní společnosti a nebo 

jsou jejich největším podílníkem. V roce 2008 vešla v účinnost dohoda mezi všemi 

spolkovými zeměmi, která nejméně do roku 2012 zakázala využití internetu pro 

jakoukoliv formu hazardu kromě sázek na dostihové závody. Od roku 2012 se patnáct 

spolkových zemí dohodlo na upravení této dohody a povolily regulované online sázení 

na sport, udělily 20 licencí a zavedly 5% daň z obratu. Co však zůstalo zakázáno jsou 

online kasina a poker. Spolkový stát Šlesvicko-Holštýnsko se snaží prosadit na svém 

území vlastní regulaci online hazardu. V jeho návrhu je 20 % zdanění hrubých příjmů. 

Každá spolková země v Německu si sama určuje na co budou prostředky z loterií 

využity. V roce 2006 německý olympijský výbor odhadoval, že do sportu z loterií přišlo 

525 mil. Euro.  

3.5.3 Irsko 

V roce 1986 byla zákonem o národní loterii (the National Lottery Act 1986) založena 

národní loterie. Současně s tímto zákonem vznikl Národní loterijní fond. V zákoně je 

ustaven regulátor národní loterie což je úřad, který kromě dalších funkcí spravuje a 

kontroluje i loterijní fond. Do fondu směřují všechny peníze za prodej losů a rovněž 

jsou z něj vypláceny výhry. Z fondu je financován i úřad regulátora který rozděluje 

peníze do oblastí, které jsou definovány v zákoně. Jsou to oblasti: sport a rekreace, 

národní kulturní dědictví, umění, zdravotnictví, mládež a životní prostředí, případné 

                                                
14National Lottery Distribution Fund Account 2013-14. [online].  
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další oblasti může určit vláda.15 V roce 2014 převzala od státu národní loterii společnost 

Premier Lotteries Ireland a získala dvacetiletou licenci na provoz této loterie.  

V roce 2008 získané zdroje národní loterie přesáhly 3 miliardy Euro. Peníze z loterií, 

které připadnou na sport se rozdělí dvěma zastřešujícím organizacím (Sports Capital 

Program a Irish Sport Council). V roce 2008 připadlo těmto dvěma organizacím 62 

milionů Euro, což bylo skoro 25 % všech příjmů určených na podporu výše zmíněných 

oblastí. 

3.5.4 Finsko 

Ve Finsku je hlavním zákonem regulujícím oblast hazardu a sázení Lotteries act 

1047/2001, který definuje komu může být udělena licence na provoz loterií a jaké 

podmínky taková společnost musí splnit. Loterie ve Finsku může být provozována 

pokud je smyslem získat zdroje na neziskové aktivity. Na různé druhy sázkových her se 

udělují zvláštní licence, které platí vždy jenom na jeden typ hry. Finská národní loterie 

se jmenuje Veikkaus Oy a peníze, které z ní putují do sportu dosahují objemu zhruba 

100 mil. Eur ročně . 

Zákon, který určuje na co budou využity příjmy z loterií z roku 2005 definoval, že 25 % 

příjmů z loterií a sportovní sázení připadne oblasti sportu. 

  

                                                
15 National Lottery Act 2013 [online]. Dostupný z: 

http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2013/en.act.2013.0013.pdf 
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4 Metodologie 
V metodologii jsou přiblíženy metody, které byly použity k vytvoření této práce. 

Vzhledem k rozsahu a zaměření byly vybrány metody: případová studie, analýza 

dokumentů a neformální rozhovor. 

4.1 Případová studie 
Hendl (2008) popisuje případovou studii takto: „V případové studii jde o detailní 

studium jednoho nebo několika málo případů.“16 

Případová studie by měla zachytit složitost případu a popsat jeho okolnosti. Jedná se 

tedy o metodu kvalitativního výzkumu. Předmětem zkoumání jsou charakteristicky 

určitého případu, nebo porovnávaných případů. Hendl (2008) rozlišuje různé druhy 

případových studií podle sledovaného případu na: 

1. Osobní případovou studii (detailní studie určitého jevu u jedné osoby) 

2. Studie komunity (zkoumání jedné či více komunit ve městě nebo celé město) 

3. Studium sociálních skupin (zkoumání malých skupin jako jsou rodiny nebo 

větších skupin jako jsou třeba zaměstnanecké skupiny. Předmětem zájmu jsou 

zejména vztahy a aktivity uvnitř skupiny) 

4. Studium organizací a institucí (zkoumá se kultura organizací, procesy změn a 

adaptací na ně) 

5. Zkoumání rolí a vztahů (zaměření zkoumání na určitou událost, například 

interakce učitele a žáka) 

 

V případě této práce jde tedy o studii města Sedlčany a financování sportu v něm a 

toho, s jakými následky se muselo město a jeho sportovní organizace vyrovnat, 

v důsledku změn loterijního zákona. 

  

                                                
16 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. 
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4.2 Analýza dokumentů 
Analýza dokumentů se používá jak v kvantitativním tak v kvalitativním typu výzkumu. 

Dokumenty je možné zkoumat z různých pohledů a hledisek. Hendl (2008) považuje za 

dokument všechno napsané nebo prostě zaznamenané. Za dokumenty je tak možné 

považovat veškeré stopy lidské existence. Podle něj mají dokumenty dvě hlavní 

výhody: 

1. rozmanitost dokumentů – umožňuje přístup k informacím, které by se jinak těžko 

získávaly, 

2. data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, které vznikají při 

uskutečňování rozhovorů, pozorování, měření atd. Přítomnost výzkumníka může 

ovlivnit myšlení a chování zkoumaných jedinců. 

Autor dále uvádí základní rozdělení dokumentů na: 

• osobní dokumenty, 

• úřední dokumenty, 

• archivní data, 

• výstupy masových médií, 

• virtuální data, 

• předmětná data. 

Ve vztahu k události, kterou dokumenty popisují rozlišuje Hendl následující druhy 

dokumentů: 

• současné dokumenty (vznikly současně se zkoumanou událostí), 

• retrospektivní dokumenty (vznikly po zkoumané události), 

• primární dokumenty (vytvořené přímými svědky události), 

• sekundární dokumenty (vznikly pomocí primárních dokumentů). 

 

Pro potřeby této práce byly analyzovány údaje zveřejňované ministerstvem financí 

(týkající se oblasti loterií), analýzy oblasti financování sportu v ČR, rozpočty města 

Sedlčany a výsledky hospodaření Sedlčan. 
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4.3 Kvalitativní rozhovor 
Rozhovor je možné používat při nejrůznějších výzkumech. Ne všechny výzkumy a 

situace jsou však stejné, a proto je potřeba vždy zvolit vhodnou formu rozhovoru pro 

daný výzkum. Hendl (2008) uvádí nejdůležitější techniky kvalitativního rozhovoru, 

mezi které patří: strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, rozhovor pomocí 

návodu, neformální rozhovor, narativní rozhovor, fenomenologický rozhovor a 

skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění. Jednotlivé druhy rozhovorů se liší 

podle počtu dotazovaných, rozsahu dotazování, získaných informací, standardizace a 

pořadí otázek. Při tvorbě této práce byl pro získání některých informací proveden 

neformální rozhovor. 

4.3.1 Neformální rozhovor 

Při neformálním rozhovoru jsou otázky kladeny dotazovanému bez předem připravené 

struktury a rozhovor se tedy vyvíjí v průběhu interakce. Dotazovaný si v určitých 

situacích ani nemusí být vědom toho, že jde o výzkumný rozhovor. Slabinou tohoto 

typu rozhovoru může být potřeba delšího času trvání pro získání potřebných informací. 

Kvalita získaných informací se odvíjí od schopností tazatele efektivně vést takový 

rozhovor. 

Pro potřeby této práce byl proveden neformální rozhovor s panem Ing. Martinem 

Havlem, který je členem komise sportu a tělovýchovy ve městě Sedlčany. Díky tomu a 

jeho dlouhodobému působení v zastupitelstvu města mohl poskytnout zásadní 

informace o regulaci loterií a financování sportu ve městě Sedlčany. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Sedlčany 
Město Sedlčany leží ve Středočeském kraji na jih od Prahy. Počet obyvatel v roce 2014 

činil 7 312 občanů ČR. Z toho 3 476 představovali muži a 3 836 ženy. V Sedlčanech 

dlouhodobě vyhrává volby do zastupitelstva Občanská demokratická strana. V roce 

2002 však vstoupilo do voleb Sdružení nezávislých kandidátů s cílem zajistit větší 

podporu města pro sport. Ve srovnání s kulturou totiž do té doby dostával sport a 

tělovýchova výrazně méně. Sdružení nezávislých kandidátů si ve volbách vedlo velmi 

dobře a v zastupitelstvu se jim podařilo hned v prvním roce zajistit o 300 tis. Kč vyšší 

podporu pro oblast sportu. Od té doby získává Sdružení nezávislých kandidátů 

pravidelně ve volbách poměrně velký počet míst v zastupitelstvu a může tedy 

pokračovat ve výraznější podpoře sportu i nadále. 

5.2 Rozpočet města Sedlčany  
Sestavování a správu rozpočtu má na starost ekonomický odbor městského úřadu a to 

konkrétně vedoucí tohoto odboru. Zastupitelstvo města rozpočet schvaluje a může 

provádět rozpočtová opatření. Ekonomický odbor má na starosti dále účetnictví, 

poplatky, mzdy, pokladnu a správu místních a správních poplatků za provozování 

výherních hracích přístrojů. Schválený rozpočet je zveřejňován na internetových 

stránkách města Sedlčany. 

5.2.1 Příjmy rozpočtu 

Příjmy rozpočtu města Sedlčany se dělí do čtyř hlavních oblastí a to: daňové příjmy, 

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z dotací, půjček a rezerv.  

Do první oblasti, tedy daňových příjmů, spadají daně z příjmů, daň z nemovitostí a daň 

z přidané hodnoty. Další příjmy spadající do první oblasti jsou místní a správní poplatky 

(poplatky za psy, správní poplatky, příjmy z odvodů z loterií aj. her, poplatky za 

komunální odpad a poplatky za užívání veřejného prostranství).  

Oblast nedaňových příjmů obsahuje příjmy z vlastní činnosti. V případě Sedlčan se 

jedná o pečovatelskou službu, městskou knihovnu, příjmy z prodeje zboží, pronájem 

pozemků, příjmy z úroků bankovních vkladů, pokuty, prodej dřeva, přijaté dary, 

pronájem nebytových prostor, nájemné z bytového fondu aj. 
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Do oblasti kapitálových příjmů spadají příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje 

majetku. 

Poslední je oblast dotací, půjček a rezerv. Sem spadají dotace ze státního rozpočtu, 

příjmy z operačních programů Evropské unie, Investiční účelové dotace (např. operační 

program životního prostředí) a zapojení rezerv v podobě zůstatků běžných účtů. 

5.2.2 Výdaje rozpočtu 

Výdaje rozpočtu se dělí do šesti hlavních kapitol:  

• zemědělství – lesní hospodářství,  

• průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,  

• služby obyvatelstvu,  

• sociální věci a zdravotnictví,  

• ochrana a bezpečnost,  

• všeobecná veřejná správa. 

Výdaje z kapitoly zemědělství – lesní hospodářství směřují na pěstební činnost 

v obecních lesích a na lesní hospodářské osnovy. 

Do kapitoly výdajů na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství spadají výdaje na 

dopravu, vodní hospodářství, vodohospodářské zařízení a všeobecné služby. 

Služby obyvatelstvu zahrnují výdaje na školství, kulturu, tělovýchovu a zájmovou 

činnost a bydlení a komunální služby. 

Sociální věci a zdravotnictví obsahuje výdaje např. na pečovatelskou službu, výkon 

pěstounské péče, klub důchodců, svaz tělesně postižených Sedlčany aj.  

Do výdajů na ochranu a bezpečnost spadají výdaje na městskou policii, hasiče, 

kamerový systém, odstraňování povodňových škod, varovný povodňový systém aj. 

Kapitola všeobecná veřejná správa obsahuje výdaje na správu městského úřadu, 

příspěvky na činnost spolkům a zájmovým organizacím (např. TJ Tatran, TJ Sokol aj.), 

ochranu fauny a ostatní výdaje (např. softbalový turnaj, žákovské tenisové turnaje, svaz 

skautů a skautek Sedlčany, splátky úvěrů a půjček aj.) 
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5.2.3 Výsledky hospodaření 

Výsledky hospodaření jsou zveřejňovány na internetových stránkách a to jak konečné 

za celý rok tak i průběžné v pololetí. V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky 

hospodaření v letech 2010 - 2014. 

Tabulka 8: Příjmy města Sedlčany v roce 2010 

2010 - Příjmy (v tis. Kč) 

 
Schválený rozpočet Konečné plnění 

Daňové příjmy 71 800,00 74 374,83 
Nedaňové příjmy 34 810,00 39 855,92 
Kapitálové příjmy 4 480,00 38 490,01 
Dotace, půjčky, rezervy 68 025,00 88 337,57 
Příjmy celkem 179 115,00 241 058,33 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem. 

Na začátku roku 2010 očekávalo zastupitelstvo města největší příjmy z daňové oblasti. 

V průběhu roku však zastupitelstvo provedlo tři rozpočtová opatření a nejvyšší příjmy 

do rozpočtu města nakonec přišly z oblasti dotací, půjček a rezerv. Městu se podařilo 

získat několik dotací, největší nárůst však oproti schválenému rozpočtu byl zaznamenán 

v oblasti kapitálových příjmů. 

Tabulka 9: Výdaje města Sedlčany v roce 2010 

2010 – Výdaje (v tis. Kč) 

 
Schválený rozpočet Konečné plnění 

Zemědělství - lesní hospodářství 870,00 5 701,92 
Průmyslová a ostatní odv. 
hospodářství 7 245,00 9 821,07 
Služby obyvatelstvu 67 700,00 83 211,21 
Soc. Věci, zdravotnictví 43 820,00 45 191,44 
Ochrana a bezpečnost 5 400,00 5 625,14 
Všeobecná veřejná správa 54 080,00 89 016,08 
Výdaje celkem 179 115,00 238 593,86 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem. 

Největší výdaje podle schváleného rozpočtu v roce 2010 měly jít na služby 

obyvatelstvu. Po třech rozpočtových opatřeních nakonec nejvyšší výdaje šly na 

všeobecnou veřejnou správu. 
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Tabulka 10: Příjmy města Sedlčany v roce 2011 

2011 – Příjmy (v tis. Kč) 

 
Schválený rozpočet Konečné plnění 

Daňové příjmy 74 595,00 77 252,00 
Nedaňové příjmy 31 225,00 35 950,55 
Kapitálové příjmy 1 200,00 57 814,93 
Dotace, půjčky, rezervy 71 045,00 133 571,86 
Příjmy celkem 178 065,00 304 590,02 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Stejně jako v roce 2010 nejvyšší příjmy se předpokládaly z oblasti daní, ale z důvodu 

zapojení rezerv fondu na obnovu a modernizaci bytového fondu ve výši 51,9 milionu 

Kč nakonec největší příjmy města byly z oblasti dotací, půjček a rezerv. 

Tabulka 11: Výdaje města Sedlčany v roce 2011  

2011 - Výdaje (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Zemědělství - lesní hospodářství 745,00 4 130,95 
Průmyslová a ostatní odv. 
hospodářství 6 265,00 15 762,02 
Služby obyvatelstvu 73 220,00 119 935,53 
Soc. věci, zdravotnictví 40 795,00 42 961,13 
Ochrana a bezpečnost 5 450,00 5 728,04 
Všeobecná veřejná správa 51 590,00 112 972,34 
Výdaje celkem 178 065,00 301 490,05 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Schválený rozpočet počítal v roce 2011 s tím, že největší výdaje půjdou na služby 

obyvatelstvu. Tento předpoklad byl splněn, ale po třech rozpočtových opatřeních 

dosáhly konečné výdaje na služby obyvatelstvu mnohem větší výše než bylo plánováno 

v původním rozpočtu. To se stalo díky opravám bytového fondu, zateplení několika 

domů a různým opravám. 

Tabulka 12: Příjmy města Sedlčany v roce 2012  

2012 - Příjmy (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Daňové příjmy 77 690,00 83 985,04 
Nedaňové příjmy 26 275,00 26 268,67 
Kapitálové příjmy 26 500,00 40 890,70 
Dotace, půjčky, rezervy 48 535,00 57 385,67 
Příjmy celkem 179 000,00 208 530,08 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 
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V roce 2012 byly největšími příjmy ty daňové, a to jak ve schváleném rozpočtu tak 

v konečném plnění. Významnější změnu oproti schválenému rozpočtu zaznamenaly 

kapitálové příjmy. Ty v důsledku prodeje majetku narostly oproti schválenému rozpočtu 

o zhruba 14,4 mil. Kč. 

Tabulka 13: Výdaje města Sedlčany v roce 2012 

2012 - Výdaje (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Zemědělství - lesní hospodářství 2 895,00 3 804,41 
Průmyslová a ostatní odv. 
hospodářství 7 620,00 9 750,59 
Služby obyvatelstvu 80 615,00 85 667,37 
Soc. věci, zdravotnictví 1 915,00 1 742,08 
Ochrana a bezpečnost 5 450,00 5 420,54 
Všeobecná veřejná správa 80 505,00 93 369,99 
Výdaje celkem 179 000,00 199 754,98 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Nejvyšší výdaje z městského rozpočtu pro rok 2012 šly na všeobecnou veřejnou správu. 

Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o zhruba 100 mil. Kč 

Tabulka 14: Příjmy města Sedlčany v roce 2013  

2013 - Příjmy (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Daňové příjmy 86 080,00 96 703,66 
Nedaňové příjmy 19 835,00 28 456,29 
Kapitálové příjmy 9 500,00 20 120,09 
Dotace, půjčky, rezervy 43 885,00 39 842,36 
Příjmy celkem 159 300,00 185 122,40 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Příjmy v roce 2013 byly nejnižší od roku 2010. Příjmy z daňové oblasti v roce 2013 

byly vyšší než z ostatních tří příjmových oblastí dohromady.  
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Tabulka 15: Výdaje města Sedlčany v roce 2013 

2013 - Výdaje (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Zemědělství - lesní hospodářství 2 530,00 3 458,94 
Průmyslová a ostatní odv. 
hospodářství 7 735,00 13 505,11 
Služby obyvatelstvu 94 453,00 83 895,01 
Soc. věci, zdravotnictví 1 955,00 2 250,25 
Ochrana a bezpečnost 5 350,00 18 254,40 
Všeobecná veřejná správa 47 277,00 51 508,64 
Výdaje celkem 159 300,00 172 872,35 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Stejně tak jako příjmy tak i výdaje byly v roce 2013 nejnižší od roku 2010. Nejvíce 

prostředků šlo na služby obyvatelstvu ačkoliv oproti schválenému rozpočtu na ně 

v konečném plnění šlo o zhruba 10,5 mil Kč. méně. 

Tabulka 16: Příjmy města Sedlčany v roce 2014  

2014 - Příjmy (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Daňové příjmy 90 400,00 97 937,82 
Nedaňové příjmy 18 837,00 20 251,98 
Kapitálové příjmy 17 120,00 16 905,55 
Dotace, půjčky, rezervy 292 703,00 287 902,88 
Příjmy celkem 419 060,00 422 998,23 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Pro rok 2014 byl rozpočet schválen jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části byly 

celkové sumy stanoveny na 419 060 tis. Kč. Výše rozpočtu byla značně ovlivněna 

započetím stavby přivaděče pitné vody. Tato stavba je částečně financována úvěrem ve 

výši 60 mil. Kč. od Komerční banky a.s. Na tuto stavbu se podařilo městu získat i 

účelovou dotaci ve výši zhruba 166 mil Kč. 
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Tabulka 17: Výdaje města Sedlčany v roce 2014 

2014 - Výdaje (v tis. Kč) 
  Schválený rozpočet Konečné plnění 
Zemědělství - lesní hospodářství 2 535,00 2 865,09 
Průmyslová a ostatní odv. 
hospodářství 9 480,00 8 045,36 
Služby obyvatelstvu 351 185,00 337 156,75 
Soc. věci, zdravotnictví 2 685,00 2 303,91 
Ochrana a bezpečnost 5 820,00 5 984,75 
Všeobecná veřejná správa 47 355,00 45 295,74 
Výdaje celkem 419 060,00 401 651,60 

Zdroj: Město Sedlčany, upraveno autorem 

Výdajová strana rozpočtu byla taky silně ovlivněna výstavbou přivaděče pitné vody na, 

kterou v konečném plnění šlo 232 366,01 tis. Kč. Výdaje na služby obyvatelstvu tak 

přesáhly výrazně všechny výdaje na jiné účely. Konečné plnění rozpočtu nakonec 

vyznělo příznivěji pro stranu příjmovou a město tak vstupuje do roku 2015 s finanční 

rezervou 21 mil. Kč. 

5.3 Příjmy města Sedlčany z loterií a jiných podobných her 
Příjmy města Sedlčany, které pocházely z loterií a jiných podobných her měly do roku 

2012 podobu místních poplatků za hrací automaty.  

V roce 2010 zastupitelstvo města ve schváleném rozpočtu očekávalo tyto poplatky  

ve výši 1,2 mil. Kč. V prosinci 2010 provedlo zastupitelstvo města v tomto roce už třetí 

rozpočtové opatření a zvýšilo očekávané příjmy z hracích automatů na 1,23 mil. Kč. 

Konečná suma, na kterou se místní poplatky z hracích automatů za rok 2010 vyšplhaly, 

činila 1 384 910 Kč, došlo tedy ke 112,59 % plnění rozpočtu. 

Schválený rozpočet města pro rok 2011, který byl schválený v únoru toho roku, uvádí, 

že zastupitelstvo města očekávalo příjmy z místních poplatků za hrací automaty ve výši 

1,3 mil. Kč. Stejně jako v roce 2010 provedlo zastupitelstvo města v prosinci 2011 třetí 

rozpočtové opatření a zvýšilo očekávanou sumu příjmů z místních poplatků za hrací 

automaty na 1 357 000 Kč. Konečná částka, která přišla do městského rozpočtu z těchto 

poplatků dosáhla výše 1 489 280 Kč a došlo tedy k plnění rozpočtu na 109,75 %. 

V roce 2012 došlo ke změně Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách. Tato změna výrazně ovlivnila odvodové povinnosti společností provozujících 

loterie a jiné podobné hry. Odvody se nyní provádí čtvrtletně a město tedy dopředu 

neví, kolik peněz do městského rozpočtu z loterií přijde. Ve schváleném rozpočtu města 
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Sedlčany pro rok 2012 chybí částka kterou město očekává jako příjmy z odvodu 

z loterií a jiných podobných her. V prvním a druhém rozpočtovém opatření provedeným 

zastupitelstvem města už je tato částka do rozpočtu započítána a město očekávalo 

příjmy 2,1 mil. Kč. Ve třetím a čtvrtém rozpočtovém opatření zastupitelstvo navýšilo 

očekávanou částku na 2,3 mil. Kč. Páté a poslední rozpočtové opatření počítá již 

s příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her 3 345 000 Kč. Konečné plnění této 

položky rozpočtu nakonec dosáhlo výše 3 345 430 Kč a došlo tedy ke 100,01 % plnění 

rozpočtu. Oproti roku 2011, kdy příjmem městského rozpočtu byly pouze místní 

poplatky z hracích automatů ve výši 1489 280 Kč, došlo ke zvýšení příjmů z hazardu o 

1 856 150 Kč. 

V roce 2013 schválilo zastupitelstvo města rozpočet v únoru a očekávalo příjmy 

z odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši 1,41 mil. Kč. V prvním a druhém 

rozpočtovém opatření, která provedla rada města, došlo ke zvýšení této částky na 2,079 

mil. Kč. K dalšímu zvýšení očekávaných přijaté částky proběhlo ve čtvrtém 

rozpočtovém opatření, opět provedeném radou města, na konci září 2013. Očekávaná 

částka byla navýšena na 2,949 mil Kč. Necelé dva měsíce později na začátku listopadu 

rada města učinila páté a zastupitelstvo města šesté rozpočtové opatření a očekávané 

příjmy z loterií a jiných podobných her byly navýšeny na 3,501 mil. Kč. V prosinci 

2013 provedlo zastupitelstvo města sedmé a poslední rozpočtové opatření a navýšilo 

očekávanou částku na 4,191 mil Kč. V konečném plnění městského rozpočtu dosáhly 

příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her 4 330 990 Kč a tato rozpočtová 

položka byla tedy splněna na 103,34 %. 

Od roku 2014 si mohou společnosti provozující loterie a jiné podobné hry snížit dílčí 

odvod daně o částku, kterou darují ČOV. Pro rok 2014 schválilo zastupitelstvo města 

Sedlčany rozpočet v březnu toho roku. Příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her 

se očekávaly ve výši 2 mil. Kč. Třetím a čtvrtým rozpočtovým opatřením, které obě 

provedla rada města v říjnu, byla navýšena očekávaná částka odvodů na 2,315 mil. Kč. 

Páté rozpočtové opatření provedlo zastupitelstvo města v polovině prosince a šesté 

provedla opět rada města v lednu 2015 a částka byla navýšena na 3,012 mil. Kč. 

Konečná částka, která se stala příjmem městského rozpočtu dosáhla výše 3 058 070 Kč. 

a došlo tedy k 101,53% plnění této rozpočtové položky. 
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Tabulka 18: Konečné příjmy města Sedlčany z loterií a jiných podobných her v letech 
2010 - 2014  

Rok Konečné příjmy (v tis. Kč) 
2010 1384,91 
2011 1489,28 
2012 3345,43 
2013 4330,99 
2014 3058,07 

Zdroj: Město Sedlčany 2015, upraveno autorem 

5.4 Výdaje města Sedlčany na tělesnou výchovu a sport 2010 - 2014 
Výdaje na tělesnou výchovu a sport jsou směřovány ze dvou oblastí městského 

rozpočtu. První oblastí jsou služby obyvatelstvu, kde jedna výdajová kapitola je 

věnována tělovýchově a zájmové činnosti. Druhou výdajovou oblastí, odkud proudí 

prostředky na sport, je všeobecná veřejná správa. Na začátku každého rozpočtového 

období stanoví zastupitelstvo města určitou částku, která se rozdělí mezi jednotlivé 

sportovní spolky jako dotace. 

V roce 2010 šlo z výdajové oblasti služby obyvatelstvu na tělovýchovu a zájmovou 

činnost celkem 984,04 tis. Kč. Z toho 968,42 tis. Kč připadlo na provoz sociálního 

zařízení LAS Taverny Sedlčany, které je součástí sportovního areálu v Sedlčanech. 

Druhá část výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnosti, tedy 15 620 Kč, připadla na 

provoz minigolfu. Z výdajové oblasti všeobecná veřejná správa šlo v roce 2010 na 

tělovýchovu celkem 3 401 tis. Kč. Tyto výdaje měly podobu příspěvků na činnost 

sportovním organizacím TJ Tatran Sedlčany (850 tis. Kč), TJ Sokol Sedlčany (40 tis. 

Kč), SK Pegas (40 tis. Kč), Šachový klub KDJS Sedlčany (20 tis. Kč) a zimnímu 

stadionu. (660 tis. Kč). TJ Sokol Sedlčany získal ještě od města příspěvek na úpravu 

plochy ve výši 100 tis. Kč a TJ Tatran Sedlčany obdržel příspěvek na úhradu úvěru 

včetně úroků ve výši 1691 tis. Kč. Další výdaje na tělesnou výchovu a sport 

z městského rozpočtu v roce 2010 dosahovaly podstatně menších částek. Příkladem 

takových výdajů je částka 10 000 Kč na mistrovství světa v kvadriatlonu nebo 

příspěvek 3 000 Kč Rugby clubu.  

V roce 2011 dosáhly celkové výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 026,88 tis 

Kč. Ve schváleném rozpočtu pro tento rok bylo počítáno s částkou o 63 120 Kč větší. 

Rozpočtové plnění této položky tedy dosáhlo pouze 94,21 %. Konečná částka 1 026,88 

tis. Kč byla stejně jako v roce 2010 rozdělena na provoz sociálního zařízení LAS 

Taverny Sedlčany, kam putovalo celkem 1 009,12 tis. Kč, a provoz minigolfu, na který 
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bylo přiděleno 17 760 Kč. Z výdajové oblasti všeobecná veřejná správa rozpočtu pro 

rok 2011 bylo na tělovýchovu přiděleno 2 735,35 tis Kč. TJ Tatran Sedlčany obdržel na 

příspěvcích na činnost 850 tis. Kč a na příspěvku na úhradu úvěru včetně úroku  

1 090,35 tis. Kč. Další prostředky - konkrétně 680 tis. Kč - obdržel Tj Tatran Sedlčany 

na provoz zimního stadionu. TJ Sokol Sedlčany obdržel příspěvek na činnost ve výši  

40 000 Kč a prostředky na minitenisové hřiště ve výši 15 000 Kč. SK Pegas obdržel 

příspěvek na činnost ve výši 40 000 Kč a šachový klub KDJS obdržel prostředky ve 

výši 20 000 Kč. Další příspěvky z městského rozpočtu na sportovní účely dosahovaly 

menších částek a byly mezi nimi například příspěvek 8 000 Kč aerobik studiu Dvojka, 

příspěvek SK Zlobr 10 000 Kč aj. 

V roce 2012 zastupitelstvo města ve schváleném rozpočtu očekávalo výdaje na 

tělovýchovu a zájmovou činnost ve výši 2 495 tis. Kč. Konečná částka po celkem pěti 

rozpočtových opatřeních dosáhla výše 3 694,71 tis. Kč. Drtivou většinu z této částky 

dostala organizace Sportovní areály Sedlčany, kterou město zřídilo 1. 1. 2012 jako 

příspěvkovou organizaci. Celkem v roce 2012 tato organizace obdržela od města  

3 675 tis. Kč. Z toho 3 445 tis. Kč byl příspěvek na činnost a 230 tis. Kč mělo posloužit 

na úhradu nákladů zimního stadionu na energie. Na provoz minigolfu přispělo město  

19 710 Kč. Z výdajů na všeobecnou veřejnou správu bylo přiděleno na tělovýchovu 

celkem 650 tis. Kč. TJ Tatran Sedlčany obdržel 500 tis. Kč jako příspěvek na činnost. 

TJ Sokol Sedlčany získal 40 tis. Kč jako příspěvek na činnost a 50 tis. Kč, které byly 

určeny na obnovu lipové aleje. Sportovní klub Pegas získal příspěvek na činnost ve výši 

40 tis. Kč a šachový klub KDJS získal 50 tis. Kč. Z ostatních výdajů, které nebyly ve 

schváleném rozpočtu započítány ale po pěti rozpočtových opatřeních byly uskutečněny, 

získal TJ Tatran Sedlčany 8 000 Kč na fotbalový turnaj přípravek, Rugby club Sedlčany 

získal 3 000 Kč a sportovně střelecký klub 2 000 Kč. 

Zastupitelstvo města ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 očekávalo výdaje na 

tělovýchovu a zájmovou činnost 4 270 tis. Kč, ale po osmi rozpočtových opatřeních 

vzrostly tyto výdaje na 4 672,79 tis. Kč. Organizace Sportovní areály Sedlčany získala 

z této sumy celkem 4 649,99 tis. Kč. Z toho 4 100 tis. Kč představovalo příspěvek na 

činnost, 349 tis. Kč bylo organizaci přiděleno jako příspěvek na opravy a údržbu 

sportovních zařízení a 200 tis. Kč příspěvek na nákup baterií pro rolbu na zimním 

stadionu. Provoz minigolfu byl v roce 2013 podpořen 22 800 Kč. Z Oblasti výdajů na 

všeobecnou veřejnou správu bylo v roce 2013 přiděleno na tělovýchovu 470 tis. Kč. 
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Příspěvek na činnost TJ Tatran Sedlčany byl ve výši 370 tis. Kč. Oproti tomu TJ Sokol 

Sedlčany na svojí činnost získal příspěvek ve výši 40 tis. Kč, sportovní klub Pegas také 

získal 40 tis. Kč jako příspěvek na svoji činnost a Šachový klub KDJS získal 20 tis. Kč. 

Rugby club Sedlčany získal v roce 2013 příspěvek 3 000 Kč a mládežnické oddíly 

fotbalu a hokeje TJ Tatran Sedlčany získaly každý 8 000 Kč. 

V roce 2014 byla v rozpočtu města určena částka na tělovýchovu a zájmovou činnost 

ve výši 4 330 tis. Kč, která byla po šesti rozpočtových opatřeních navýšena na 4 479 tis. 

Kč. Z této částky získala organizace Sportovní areály Sedlčany celkem 4 449,84 tis. Kč. 

Tyto prostředky měly dva účely. První účel byl příspěvek na činnost organizace ve výši 

3 700 tis. Kč a druhá část prostředků byla poskytnuta organizaci jako příspěvek na 

opravy a údržbu sportovních zařízení ve výši 749,84 tis. Kč. Provoz minigolfu byl 

v roce 2014 podpořen částkou 29 160 Kč. Z oblasti výdajů na všeobecnou veřejnou 

správu bylo na tělovýchovu v roce 2014 poskytnuto 680 tis. Kč. Tato částka byla 

rozdělena mezi čtyři sportovní organizace. TJ Tatran Sedlčany, který obdržel příspěvek 

na činnost ve výši 400 tis. Kč, TJ Sokol Sedlčany a SK Pegas obdržely oba shodně 40 

tis. Kč jako příspěvek na činnost a poslední organizací je šachový klub KDJS, který 

obdržel 20 tis. Kč.  

Tabulka 19: Výdaje na sport z jednotlivých výdajových oblastí města Sedlčany v letech 
2010 – 2014   

Rok 
Služby obyvatelstvu – 
tělovýchova a zájmová 
činnost 

Všeobecná veřejná 
správa - tělovýchova Celkem 

2010 984 040 Kč. 3 401 000 Kč. 4 385 040 Kč. 
2011 1 026 880 Kč. 2 735 350 Kč. 3 762 230 Kč. 
2012 3 694 710 Kč. 650 000 Kč. 4 344 710 Kč. 
2013 4 672 790 Kč. 470 000 Kč. 5 142 790 Kč. 
2014 4 479 000 Kč. 500 000 Kč. 4 979 000 Kč. 

Zdroj: Město Sedlčany 2015, upraveno autorem 

5.5 Sportovní organizace ve městě Sedlčany 
V Sedlčanech působí celkem 15 spolků a klubů zaměřených na sportovní činnost 

(seznam spolků aktuální k 1. 5. 2015 je obsahem přílohy č. 2). Ve městě se nachází 

dohromady pět sportovních areálů. Je to Městský stadion Tatran, Městský stadion 

Taverny, skatepark, Sokolovna a Zimní stadion Sedlčany. Kromě skateparku, je 

všechny sdružuje organizace s názvem Sportovní areály Sedlčany (dále jen SAS). 

Největšími organizacemi, které se zabývají sportem mimo již zmíněné SAS, jsou  TJ 
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Tatran Sedlčany, TJ Sokol Sedlčany a Sportovní klub Pegas. Tyto organizace také 

získávají pravidelně příspěvky do svých rozpočtů od města Sedlčany. Do roku 2012 byl 

TJ Tatran Sedlčany největším příjemcem dotací od města.  

5.5.1 Sportovní areály Sedlčany 

Organizace Sportovní areály Sedlčany je jednou z nejmladších ale zároveň 

nejvýznamnějších organizací působící v oblasti sportu v Sedlčanech. Vznikla v roce 

2012 jako příspěvková organizace a je plně pod kontrolou města. Důvod k jejímu 

založení byla snaha dostat všechna sportoviště ve vlastnictví města pod jednotnou 

kontrolu a organizaci. Z tohoto kroku vyplynulo efektivnější řízení i hospodaření všech 

sportovišť. Toho příkladem může být využívání zaměstnanců organizace na více 

sportovištích. Například v zimních měsících se omezí počet zaměstnanců na fotbalovém 

stadionu. Uvolněné pracovní síly se využijí například na zimním stadionu kde je 

v zimních měsících větší provoz. Dalším důvodem pro vznik této organizace byl fakt, 

že před jejím vznikem některá ze sportovišť vlastnil TJ Tatran Sedlčany a  některá 

sportoviště vlastnilo město. To dávalo prostor ke vzniku koordinačních potíží a 

neefektivního řízení některých sportovišť.  

Od roku 2012 SAS přijímá nejvíce prostředků z městského rozpočtu. Tato organizace 

už ve svém prvním roce existence (2012) získala od města přes 3,6 milionu korun. 

Z této sumy jsou hrazeny platy zaměstnanců, energie, údržba a jiné náklady, které 

vznikají s provozem sportovišť. Organizace má za úkol provozovat, udržovat a rozvíjet 

sportovní areály a turistické ubytovny v majetku města. Přes SAS umožňuje město 

Sedlčany sportovním klubům a školám využívat areály úplně zdarma nebo se slevou. 

Tím je umožněno sportovním spolkům soustředit se více na vlastní činnost a nestarat se 

o sportovní areály. To může mít za následek zvýšení kvality poskytovaných služeb 

samotnými kluby.  SAS spravují turistické ubytovny Tatran a Taverny, zimní stadion, 

městský stadion Taverny, městský stadion Tatran a Sokolovnu. 

5.5.2 TJ Tatran Sedlčany 

TJ Tatran je jednou z největších a nejstarších sportovních organizací v Sedlčanech. 

Vznikla v roce 1921 a v současné době sdružuje 10 oddílů a má 607 členů. Oddílem 

s vysokým počtem členů je oddíl rekreačního sportu přibližně se 141 členy. Mezi jeho 

činnosti patří volejbal, cvičení pro rodiče a děti, zdravotní cvičení aj. Ještě větší je 
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fotbalový oddíl s přibližně 160 členy. Je to zároveň oddílem s nejvyšším počtem 

aktivních členů. 

Do roku 2012 byl TJ Tatran Sedlčany největším příjemcem dotací od města ze všech 

sportovních organizací. V roce 2012 došlo k výraznému poklesu a to z důvodu, že zimní 

stadion, který spravoval Tatran, se převedl do správy organizace SAS. Od této změny je 

Tatran na druhém místě co se týče příspěvků od města. Důvodem proč pravidelně 

získává výrazně vyšší dotace je, že sdružuje deset oddílů a dotace se tak rozpočítává 

mezi všechny tyto oddíly. 

5.5.3 TJ Sokol Sedlčany 

Nejstarší organizací provozující sport v Sedlčanech je TJ Sokol, který zde působí již od 

roku 1885. Činnost Sokola byla třikrát v jeho historii přerušena, dvakrát díky válkám a 

jednou díky politickému režimu po roce 1948. Sokol v Sedlčanech obnovil svoji činnost 

opět v roce 1989 - ale jediný oddíl, který činnost obnovil, byl tenisový. V současné 

době hlavní činností Sokola je provoz tenisového areálu a tenisového oddílu. 

5.5.4 SK Pegas Sedlčany 

Další výraznější organizací působící v Sedlčanech je Sportovní klub Pegas jehož 

hlavním předmětem aktivity je softball a jiné pálkovací hry. Klub vznikl v roce 1995  

Hlavní náplní činnosti klubu je pravidelná účast družstev v softballové soutěži či na 

turnajích. Pro své členy zajišťuje zimní i letní soustředění. V současné době má klub pět 

kategorií, ve kterých reprezentuje Sedlčany. Jedná se o mužský tým, ženský tým, tým 

kadetů, tým kadetek a tým přípravky. 

Sportovní klub Pegas získává z městského rozpočtu pravidelně dotace ve výši 40 000 

Kč. Tyto dotace slouží jako příspěvek na činnost. 

5.5.5 Poskytování dotací od města sportovním spolkům 

Do roku 2014 sportovní organizace v Sedlčanech čerpaly prostředky od města 

následujícím způsobem: Spolky si zažádaly o příspěvek a po schválení radou města 

případně zastupitelstvem byl tento příspěvek spolku poskytnut na základě darovací 

smlouvy. Od roku 2015 se postup pro poskytování příspěvků sportovním organizacím 

změnil. Cílem města je podporovat sportovní spolky v tom, aby se mohly zúčastňovat 

mistrovských soutěží, a příspěvky z městského rozpočtu mají tedy krýt náklady na účast 

na těchto soutěžích. Spolky vyčíslují tyto náklady, do kterých patří startovné, doprava, 

případné ubytování a platby za rozhodčí. Dalším kritériem pro přidělování příspěvků je 
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velikost rozpočtu jednotlivých spolků. Při rozhodnutí o konečné výši poskytnuté dotace 

se zohledňuje i kritéria jako: význam a tradice klubu a velikost sportu, ve kterém klub 

soutěží. O příspěvcích do 50 000 Kč rozhoduje rada města. Příspěvky, které mají být 

vyšší než 50 000 Kč musí schválit zastupitelstvo města. Nově jsou příspěvky spolkům 

poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 

250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smlouva o poskytnutí 

dotace je následně vystavena na úřední desce města, čímž je zároveň zajištěna veřejná 

kontrola. Konečný postup pro získání příspěvku je tedy následovný. Sportovní spolek 

vyčíslí své náklady na účasti na soutěžích, podle výše částky rozhodne rada města nebo 

zastupitelstvo o přidělení a konečné výši dotace. Spolek s městem uzavře veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace a ta je vystavena na úřední desce města. 

Tabulka 20: Příspěvky sedlčanským sportovním organizacím z městského rozpočtu (v tis. 
Kč) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Aerobik Studio Dvojka - 8 - - 5 
Karate-P klub - 3 2 2 2 
Rugby club Sedlčany 3 3 3 3 - 
SK Zlobr Sedlčany - 10 5 5 12 
Sportovně střelecký klub 
Sedlčany 3 3 2 

 
2 2 

Sportovní klub Pegas 
Sedlčany, o.s. 40 40 40 

 
40 40 

Tělocvičná jednota Sokol 
Sedlčany 140 55 90 

45 
50 

TJ Tatran Sedlčany 2,541 1940,35 508 386 400 
Veterán klub Sedlčany - - - - 10 
Sportovní areály Sedlčany 
(SAS) - - 3675 

 
4649,99 4449,84 

Šachový klub KDJS 20 20 20 20 20 
LAS 968,42 1009,12 - - - 

Zdroj: Město Sedlčany 2015, upraveno autorem. 
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5.6 Trh loterií v Sedlčanech 
Sedlčany v minulých letech měly na svém území poměrně vysoký počet hazardních 

přístrojů. V době, kdy jich bylo ve městě nejvíce, se jednalo o více než 150 hracích 

automatů a okolo 30 videoloterijních terminálů. Dlouhodobě však jejich počet klesá a 

na začátku roku 2012 bylo ve městě 61 hracích automatů a okolo 60 videoloterijních 

terminálů. K poklesu množství herních zařízení přispěla i obecně závazná vyhláška č. 

2/2012 o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, 

kterou přijalo zastupitelstvo města 29. 2. 2012 a nabyla účinnost 15 dní po jejím 

vyhlášení. Důvody pro vznik této vyhlášky byly, podle Ing. Martina Havla člena 

zastupitelstva města, čistě společenské. Hlavním cílem bylo eliminovat riziko 

negativních dopadů hraní hazardních her. Zejména tedy kriminalitu a závislost na 

hazardu. Patologické hráčství je často doprovázeno kriminalitou a užíváním 

návykových látek. Tato vyhláška zakazuje na celém území města Sedlčany provozování 

sázkových her definovaných podle ustanovení § 2 písm. e), l) a n) (tj. výherní hrací 

přístroje, zařízení provozovaná prostřednictvím centrálního loterního systému a lokální 

loterní systémy) a dále provozování výherních hracích přístrojů  definovaných v § 17 

odst. 1 zákona č 202/1990 Sb. a podle  ustanovení § 50 odst. 3 zákona č 202/1990 Sb.17 

Vyhláška stanovuje, že všechna tato zařízení, která byla povolena před dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, mohou být provozována nejdéle do doby stanovené vydaným 

povolením. I přes toto výrazné opatření stále ve městě Sedlčany fungují některé herny 

proto, že pro videoloterijní terminály vydává povolení ministerstvo financí a město tedy 

nemůže do tohoto procesu zasahovat ani povolení rušit. I přes to však počet těchto 

zařízení v Sedlčanech dlouhodobě klesá. V dubnu roku 2013, když ministerstvo financí 

začalo zveřejňovat počty jím povolených elektronických herních zařízení, jich bylo 

v Sedlčanech dohromady 44. Všechna tato zařízení provozovalo celkem 8 různých 

společností v deseti provozovnách. Na konci roku 2014 bylo ve městě Sedlčany celkem 

26 elektronických herních zařízení povolených ministerstvem financí. Z toho dvě z nich 

byly lokální loterijní systémy (LLS), dvě elektromechanické rulety (EMR) a zbytek, 

tedy 22 zařízení, byly videoloterijní terminály.  Tato zařízení byla provozována celkem 

v pěti provozovnách, šesti různými společnostmi.  

Kurzové sázení není v Sedlčanech omezeno žádnou vyhláškou a v současnosti nabízí 

tuto službu na území města 3 společnosti ve čtyřech pobočkách. Společnost Tipsport 

                                                
17 Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2012 
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a.s. má v Sedlčanech jednu pobočku, Fortuna game a.s. má v Sedlčanech dvě pobočky  

a poslední společností nabízející kurzové sázky v Sedlčanech je Victoria-tip a.s. 

s jednou pobočkou na území města. 

5.7 Financování sportu v Sedlčanech z loterií 
V Sedlčanech není přesně určeno kolik peněz, které jsou vybrány od provozovatelů 

loterií a směřují do městského rozpočtu, bude přiděleno do sportu. Finanční prostředky 

z loterií přibývají do městského rozpočtu průběžně celý rok a jsou zapojovány do 

výdajové části rozpočtu. Používají se k financování oblastí školství, tělovýchovy a 

sociální sféry. Na tyto oblasti bylo poskytnuto v roce 2014, podle informací 

poskytnutých ekonomickým odborem města Sedlčany, celkem 15 850 tis. Kč. Příjmy 

z odvodů z loterií do městského rozpočtu jsou zapojovány do příjmové části rozpočtu 

již při návrhu a schvalování rozpočtu. Stejně tak je na začátku rozpočtového období 

určeno ve schváleném rozpočtu potřebné množství prostředků k financování oblastí 

školství, tělovýchovy a sociální sféry. Sport v Sedlčanech na penězích z loterií tedy 

příliš nezávisí i z toho důvodu, že peníze přichází čtvrtletně z různých finančních úřadů. 

Celkovou sumu, která se tedy stane příjmem městského rozpočtu z loterií tedy na 

začátku rozpočtového období nikdo nezná. Není tak možné tyto peníze rozdělovat podle 

nějakého předem určeného klíče.  

Zastupitelstvo města na začátku rozpočtového období určí, kolik peněz půjde na 

podporu sportu a toto rozhodnutí učiní bez ohledu na to jak velké množství prostředků 

obdrží od provozovatelů loterií. To, že sport ve městě na penězích z loterií nezávisí, je 

dobře i z důvodu omezení hazardu obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 

2/2012. V jejím důsledku se dá očekávat pokles příjmů města z loterií a sport by tedy 

díky nezávislosti na těchto penězích neměl utrpět pokles příspěvků od města. To, kolik 

prostředků půjde z městského rozpočtu na oblast sportu a tělovýchovy, závisí čistě na 

radě města a městském zastupitelstvu. Toto rozhodnutí není ovlivněno tím, jaká částka 

se očekává jako příjem městského rozpočtu z loterií v daném roce. Vzhledem k tomuto 

systému určování výše podpory sportu ve městě není ani pro zastupitelstvo důležité 

sledovat z jaké oblasti plyne do sportu nejvíce prostředků.  

  



 53 

6 Výsledky a diskuze 
Změna zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v roce 2012 měla 

na město Sedlčany veskrze pozitivní vliv. Po finanční stránce si město výrazně 

polepšilo. Změna odvodových povinností pro loterijní společnosti byla pro obce 

poměrně prospěšná. Na příkladu Sedlčan se podařilo ukázat, že příjmy městského 

rozpočtu z loterií vzrostly mezi lety 2011 a 2012 o necelé 2 miliony Kč. Přičemž mezi 

lety 2010 a 2011 byl nárůst příjmů o přibližně 100 000 Kč. Téměř dvoumilionový 

nárůst příjmů z loterií v roce 2012 byl tedy jednoznačně zapříčiněn změnou loterijního 

zákona a způsobu jakým se odvody loterijních společností dělí mezi rozpočty obcí a 

státní rozpočet. Další výraznou změnou, kterou umožnila změna loterijního zákona, 

bylo přijetí obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 2/2012 o zákazu provozování 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Touto vyhláškou se na celém 

území města Sedlčany zakazuje provoz elektronických herních zařízení. Podle slov Ing. 

Martina Havla člena zastupitelstva města Sedlčany k tomuto kroku vedla snaha o 

eliminaci společenských rizik provozování elektronických herních zařízení, jako jsou 

kriminalita, užívání návykových látek a patologické hráčství. V důsledku této vyhlášky 

se dá však očekávat pokles příjmů městského rozpočtu z loterií. Mezi lety 2012 a 2013 

se tato vyhláška ještě nestihla projevit, protože většina zařízení stále měla platné licence 

pro provoz a tak příjmy z loterií dále rostly až na částku, která v roce 2013 činila 

 4 330,99 tis. Kč. V roce 2014 však už mnoha elektronickým herním zařízením licence 

pro provoz skončily a příjmy rozpočtu města Sedlčany z loterií klesly  

na 3 058,07 tis. Kč, což bylo nejméně od roku 2012. Na příjmech městského rozpočtu 

už je tedy možné pozorovat účinek jak změny loterijního zákona, která pro město po 

finanční stránce byla nesporně pozitivní tak i obecně závazné vyhlášky města Sedlčany, 

která sice po finanční stránce městu spíše uškodila, protože omezila a dále bude 

omezovat příjmy města z loterií. Zde je však potřeba vzít v úvahu společenský dopad 

dané vyhlášky. Pokud povede opravdu ke snížení kriminality, užívání návykových látek 

a případů patologického hráčství, je možné říct, že ačkoliv město díky ní přijde o určité 

množství finančních prostředků, její dopad je pozitivní právě díky omezení 

společenských rizik. 

Podle slov Ing. Martina Havla člena zastupitelstva města Sedlčany a člena komise pro 

sport a tělovýchovu, neměla změna zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 

podobných hrách v roce 2012, téměř žádný vliv na financování sportu ve městě 
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Sedlčany. Množství prostředků, které půjde z městského rozpočtu na sport a 

tělovýchovu, se každým rokem mění a závisí na rozhodnutí rady města a městského 

zastupitelstva. Toto množství se určuje bez toho, aby se přihlíželo k tomu jak velké 

příjmy se očekávají z loterií. To dokazují i výdaje městského rozpočtu na tělovýchovu a 

sport, které v roce 2010 činili přes 4 385 tis. Kč, v roce 2011 klesly na částku mírně 

přesahující 3 762 tis. Kč a v roce 2012 se vrátily na podobnou úroveň na jaké byly 

v roce 2010 s částkou přesahující 4 344 tis. Kč. V Sedlčanech se dlouhodobě snaží o 

navyšování finanční podpory sportu z městského rozpočtu, což se mimořádně dobře 

podařilo v roce 2013, kdy výdaje města na sport přesáhly 5 142 tis. Kč. V roce 2014 

však zase výdaje poklesly pod 5 milionů na 4 979 tis. Kč.  

V roce 2012 ve městě vznikla příspěvková organizace Sportovní areály Sedlčany. Její 

vznik byl výsledkem snahy dostat všechna sportoviště ve vlastnictví města, což je asi 80 

% všech sportovišť, pod jednotné řízení. Vznik v roce 2012 podle pana Ing. Martina 

Havla nijak nesouvisí se změnou loterijního zákona, která  proběhla ve stejném roce. 

Vedení města založením této organizace sledovalo pouze cíle efektivního řízení a 

využívání sportovišť, nikoliv způsob jakým využít růst příjmů z loterií. Změna 

loterijního zákona tedy neměla na počet sportovních organizací ve městě Sedlčany 

žádný vliv. Sportovní organizace ve městě tak nebyly vystaveny žádným změnám, které 

by byly způsobeny novelou loterijního zákona. Mnohem větší zásah do jejich fungování 

v tomto období způsobil vznik organizace Sportovní areály Sedlčany. Ta jim teď 

umožňuje využívat sportoviště zdarma nebo za nízké částky. 
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7 Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké změny ve financování města Sedlčany 

a zejména jeho sportovních organizací vyvolaly úpravy zákona č. 202/1990 Sb., o 

loteriích a jiných podobných hrách. Jedná se zejména o novelizaci tohoto zákona z roku 

2012 a tu, zatím poslední, která vstoupila v platnost 1.1. 2014.  

Pro tvorbu práce byly použity metody analýzy dokumentů a neformálního rozhovoru. 

Na základě těchto metod jsem došel k závěru, že vliv změny loterijního zákona z roku 

2012 byl v rámci hospodaření města Sedlčany poměrně výrazný. Celkové příjmy města 

z loterií narostly. Město však získalo i možnost na svém území loterie omezit a využilo 

ji. Je za tím snaha eliminovat společenská rizika hazardu bez ohledu na to, že toto 

omezení pravděpodobně povede ke snížení příjmů z loterií. Představitelé města jasně 

stanovili priority a ukázali, že si uvědomují rizika spojená s provozem loterií a 

podobných her. V rámci zkvalitnění života obyvatel a společenského klimatu ve městě 

přijali vyhlášku města Sedlčany číslo 2/2012 o zákazu provozování některých 

sázkových her, loterií a jiných podobných her. Do roku 2012 nebylo v možnostech 

města podobnou vyhlášku přijmout. V důsledku této vyhlášky se snížil počet herních 

zařízení. Z mého pohledu posuzuji tuto změnu jako veskrze pozitivní.  

Důležité je, že město Sedlčany dokáže peněžní prostředky pro sport získávat z různých 

zdrojů a ne jenom z loterií.  Město přispívá ze svých vlastních prostředků a nespoléhá 

pouze na to, že sport bude financován z činností, které na rozdíl od sportu v podstatě 

leckdy působí na život jednotlivců i společnosti destruktivním způsobem.  

Sportovní organizace v souvislosti se změnou loterijního zákona nezaznamenaly změnu 

v množství prostředků, které získávaly od města. Tyto prostředky získávají na základě 

žádostí a to, kolik prostředků město získá daný rok z loterií, nemá na rozhodnutí města 

o poskytnutí dotace žádný vliv. Dotace se přidělují na začátku rozpočtového období ale 

příjmy z loterií plynou v průběhu celého roku a město je tedy nemůže na začátku roku 

mezi sportovní organizace rozdělovat. 

Jedním z dalších cílů práce bylo zjistit zda měla změna loterijního zákona z roku 2012 

vliv na počet sportovních organizací v Sedlčanech. Ačkoliv v roce 2012 vznikla 

příspěvková organizace SAS tak, podle slov Ing. Martina Havla, na její vznik změna 

zákona neměla vliv. Z mého hlediska je založení této organizace velmi pozitivní krok, 
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který zastupitelstvo pro podporu sportu ve městě učinilo. Sportovní spolky mají díky 

tomu mnohem větší prostor na to věnovat se vlastní činnosti.  

Co se celkové situace sportu ve městě Sedlčany týče, dá se říct, že je velmi pozitivní. 

Zastupitelstvo města se snaží dlouhodobě podporovat sport a vytvářet spolkům a 

klubům kvalitní podmínky pro jejich fungování. Velkým pozitivem je schopnost města 

financovat sport z různých zdrojů což výrazně přispívá ke stabilní situaci sportu ve 

městě. 

  



 57 

8 Seznam použitých zdrojů 
1. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR, Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z 

prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních 

společností [online]. © 2012 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/www/clanek/1226--odvody-z-loterii-do-sportu-deleni-

prostredku 

2. ČESKÁ UNIE SPORTU. Oficiální stránky České unie sportu [online]. © 2013-

2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.cuscz.cz/uvod.html 

3. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR, Stanovy českého Olympijského výboru 

[online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/upload/files/qtjwitsu4s-Stanovy-COV-schvalene-dne-

11.-4.-2013.pdf 

4. ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR. Oficiální stránky Českého olympijského 

výboru [online]. 2012 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/home 

5. Epravo.cz magazine [online]. 2012 [cit. 2015-05-06]. ISBN 1802-1492. ISSN 

18021492. Dostupné z: http://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-

pravo_mag/2012_E4_web.pdf 

6. EUROPEAN COMMISSION, Study on the funding of grassroots sports in the 

EU [online]. 2011 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/docs/FinalReportVol2_en.pdf 

7. FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP, Annual report 2014 [online]. [cit. 

2015-05-07]. Dostupné z: 

http://www.fortunagroup.eu/public/6e/26/44/695273_995423_Fortuna_annual_r

eport_2014.pdf 

8. FORTUNA GAME, a.s. Seznam poboček [online]. 2009 [cit. 2015-06-23]. 

Dostupné z: http://www.ifortuna.cz/cz/pobocky/index.html 

9. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 

978-80-7367-485-4. 

10. KPMG, Koncepce financování sportu v České republice, [online]. 2012 [cit. 

2015-05-01]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/financovani/docs/koncepce_financovani_sportu_prezent

ace_v9a.pdf 



 58 

11. KPMG, Posouzení čerpání a využití zdrojů pro sport z loterií v r.2014 [online]. 

2015 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://www.olympic.cz/financovani/docs/Posouzeni_vyuziti_zdroju_z_loterii_20

_4_15.pdf 

12. Město Sedlčany, Občané ČR – Sedlčany [online]. [cit. 2015-05-13].  Dostupné 

z: http://mesto-sedlcany.cz/sites/default/files/stranka/10651/obcane_cr.pdf 

13. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2010 [online]. [cit. 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://mesto-sedlcany.cz/mesto/hospodareni 

14. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2011 [online]. [cit. 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://mesto-sedlcany.cz/mesto/hospodareni 

15. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2012 - příjmy [online]. [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: http://mesto-

sedlcany.cz/sites/default/files/stranka/120/vysl.2012.12.pdf 

16. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2012 - výdaje [online]. [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: http://mesto-sedlcany.cz/sites/default/files/stranka/120/v.pdf 

17. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2013 - příjmy [online]. [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: http://mesto-

sedlcany.cz/sites/default/files/stranka/120/vysl.2013.12.pr.pdf 

18. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2013 - výdaje [online]. [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: http://mesto-

sedlcany.cz/sites/default/files/stranka/120/vysl.2013.12.vyd.pdf 

19. Město Sedlčany, Výsledky hospodaření roku 2014 [online]. [cit. 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://mesto-sedlcany.cz/mesto/hospodareni 

20. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR,  Státní 

podpora sportu pro rok 2015 – program 133510 [online]. Praha: Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy ČR, © 2013-2015  [cit. 2015-04-17]. Dostupné 

z: http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015-program-

133510 

21. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Rozdělení 

státního rozpočtu 2014 v oblasti sportu – neinvestiční prostředky programu I až 

V [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, © 2013-

2015  [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-

statniho-rozpoctu-2014-v-oblasti-sportu 



 59 

22. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Rozdělení 

státního rozpočtu 2015 v oblasti sportu – neinvestiční prostředky program I až 

VII, [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, © 2013-

2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-

statniho-rozpoctu-2015-v-oblasti-sportu 

23. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Rozpočet 

kapitoly MŠMT na rok 2014 [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR, © 2013-2015 [cit. 2015-04-08] Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-

kapitoly-msmt-na-rok-2014 

24. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Státní 

podpora sportu pro rok 2014 [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR, © 2013-2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014 

25. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Státní 

podpora sportu pro rok 2015 [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR, © 2013-2015  [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015  

26. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, Zásady 

programu 133510 2015, [online]. Praha: Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy ČR, © 2013-2015 [cit. 2015-04-22].Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/34803 

27. MINISTRY OF THE INTERIOR, FINLAND, Lotteries Act [online]. [cit. 2015-

05-03]. Dostupné z: 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20011047.pdf 

28. National Lottery Act 2013 [online]. 2013 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: 

http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2013/en.act.2013.0013.pdf 

29. National Lottery Distribution Fund Account 2013-14. [online]. 2014 [cit. 2015-

05-03]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3

44611/NLDF_Final_Accounts.Aug.pdf 

30. National Lottery: About us [online]. 2015 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: 

https://www.lottery.ie/en/Services/About-the-National-Lottery 



 60 

31. NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, 512 s. ISBN 978-80-7357-666-0. 

32. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2012 o zákazu provozování 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 29.2.2012. 

33. PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav a JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance 

veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008, 712 s. ISBN 978-

80-7357-351-5. 

34. Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 - 

2011 [online]. 2012 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vysledky-z-provozovani-

loterii/2011/prehled-vysled-provozovani-loterii-2011-1009 

35. SAZKA SÁZKOVÁ KANCELÁŘ, Výroční zpráva 2013 [online]. 2014 [cit. 

2015-05-07].  Dostupné z: http://www.sazka.cz/userdata/files/pdf-ke-

stazeni/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-sazka-sazkova-kancelar-a.s.-za-rok-

2013.pdf 

36. Sedlčanský kurýr: Počet hracích automatů ve městě klesá [online]. 2012 [cit. 

2015-06-23]. Dostupné z: http://www.sedlcany-info.cz/?p=64969 

37. SK PEGAS SEDLČANY. Softballový klub. Historie SK Pegas Sedlčany 

[online]. © 2013-2015  [cit. 2015-06-20]. Dostupné z: 

http://www.pegas.sedlcany.cz/historie#x 

38. SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací : nástin 

nozologie : diagnostika. Praha: Maxdorf-Jessenius, 1996, 504, x s. ISBN 80-

85800-33-0. 

39. TIPSPORT, a.s. Pobočky [online]. 2011 [cit. 2015-06-23]. Dostupné z: 

https://home.tipsport.cz/pobocky-tipsport/s/ 

40. TJ SOKOL SEDLČANY, tenisový klub. Úvodní stránka [online]. 2007 [cit. 

2015-06-20]. Dostupné z: 

http://www.tjsokolsedlcany.tenisklub.cz/index.php?id1=1 

41. TJ TATRAN SEDLČANY, fotbalový oddíl. Informace o klubu [online]. 2014 

[cit. 2015-06-20] Dostupné z: http://fotbal.tatransedlcany.cz/cz/informace.html 

42. VICTORIA-TIP, a.s. Pobočky [online]. © 2011-2015 [cit. 2015-06-23]. 

Dostupné z: https://www.victoriatip.cz/cs/pobocky/ 

43. Zákon č. 115/2001 Sb., O podpoře sportu. 



 61 

44. Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 

Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů. 

45. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17. Května 

1990, ve znění k 1.1. 2014  



 62 

9 Seznam tabulek 
Tabulka 1: Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2014 (v tis. Kč) 

Tabulka 2: Rozdělení investičních dotací pro rok 2014 

Tabulka 3: procentuální výše odvodu závislá na rozdílu příjmů ze hry a výdajů 

Tabulka 4: Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2012 – 2013 - 

Celkem 

Tabulka 5: Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených 

částkách v roce 2013 

Tabulka 6: přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 

2007 - 2011 (v mil Kč.) 

Tabulka 7: prostředky na veřejně prospěšné účely v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč.) 

Tabulka 8: Příjmy města Sedlčany v roce 2010 

Tabulka 9: Výdaje města Sedlčany v roce 2010 

Tabulka 10: Příjmy města Sedlčany v roce 2011 

Tabulka 11: Výdaje města Sedlčany v roce 2011  

Tabulka 12: Příjmy města Sedlčany v roce 2012  

Tabulka 13: Výdaje města Sedlčany v roce 2012 

Tabulka 14: Příjmy města Sedlčany v roce 2013  

Tabulka 15: Výdaje města Sedlčany v roce 2013 

Tabulka 16: Příjmy města Sedlčany v roce 2014  

Tabulka 17: Výdaje města Sedlčany v roce 2014 

Tabulka 18: Konečné příjmy města Sedlčany z loterií a jiných podobných her v letech 

2010 - 2014  

Tabulka 19: Výdaje na sport z jednotlivých výdajových oblastí města Sedlčany v letech 

2010 – 2014   

Tabulka 20: Příspěvky sedlčanským sportovním organizacím z městského rozpočtu (v 

tis. Kč) 

  



 63 

10 Seznam příloh 
Příloha č. 1: Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2015 

Příloha č. 2: Seznam spolků a klubů zaměřených na sportovní činnost ve městě 

Sedlčany. 

Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s panem Ing. Martinem Havlem, členem zastupitelstva 

města a  komise sportu a tělovýchovy. 

 

 

  



 64 

Příloha č. 1 

Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2015 

Dotační program Náklady v Kč Požadavky v Kč Dotace v Kč 

Program I 3 583 811 000  3 467 706 800  298 499 400  

Program II 571 758 000  492 950 500 316 909 300  

Program III 1 500 868 200 953 971 300 210 000 000  

Program IV 1 595 801 500 911 975 600 144 398 600  

Program V 5 743 718 900 1 098 000 300 672 289 500  

Program VI 1 670 461 500 664 202 700 256 200 000  

Program VII 2 130 911 200  120 220 100  52 185 700  

Celkem  16 797 330 300 
 

7 709 027 300 1 950 482 500 

Zdroj: MŠMT, upraveno autorem 

  



 65 

Příloha č. 2 

Seznam spolků a klubů zaměřených na sportovní činnost ve městě Sedlčany. 

1. Aerobik Studio Dvojka 

2. Autoklub RAC 

3. Česká Asociace Siu Lum Pai Hung Kar (Kung Fu) 

4. Karate-P klub 

5. Povltavský sportovní klub DA-BA 

6. Rugby club Sedlčany 

7. SK Balkap z.s. 

8. SK Zlobr Sedlčany 

9. Sport-klub Sedlčany (SKS) 

10. Sportovně střelecký klub Sedlčany 

11. Sportovní klub Pegas Sedlčany, o.s. 

12. TAEKWON-DO I.T.F. HOSIN SOOL 

13. Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany 

14. TJ Tatran Sedlčany 

15. Veterán klub Sedlčany 
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Příloha č. 3  

Přepis rozhovoru s panem Ing. Martinem Havlem, členem zastupitelstva města a  

komise sportu a tělovýchovy. 

 

Jakým způsobem získávají kluby peníze od města? Je nutné podat formální žádost 

případně uzavřít smlouvu?   

MH:  Do roku 2014 podávaly jednotlivé kluby žádost a poté formou darovací smlouvy 

obdržely peníze od města.  

Od roku 2015 došlo ke změnám: Je nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace dle zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Do částky padesát tisíc korun schvaluje dotaci rada města. Pokud je částka vyšší, je 

nutné schválení zastupitelstvem. Samotná smlouva je vyvěšena na úřední desce. 

Město si stanovilo určité priority pro přidělování prostředků. Chceme podporovat 

sportovní spolky zejména v jejich účasti na sportovních soutěžích. Vyžadujeme od 

jednotlivých klubů, aby nám vyčíslily náklady na účast v soutěžích. Podle toho pak 

určíme výši dotace. Jedná se o následující nákladové skupiny: náklady na mistrovská 

utkání, doprava, náklady na rozhodčí, startovné (pokud jde o ubytování – zahrnujeme 

ho do skupiny doprava).  

Prakticky to probíhá tak, že jednotlivé kluby a sportovní organizace zpracují přehledy o 

nákladech na mistrovská utkání a soutěže, posílají je pak společně se žádostí na 

zastupitelstvo města. Sportovní komise zkontroluje předloženou dokumentaci a provede 

sumarizaci veškerých nákladů.  

Je nutné podotknout, že při přidělování dotací bereme v potaz i velikost sportovního 

odvětví, jeho zastoupení v našem městě, tradici klubu, historii atd.  

 

Odkud pochází největší část peněz, která město poskytuje na sport? 

MH: Na tuto otázku vám nemohu dát jednoznačnou odpověď. Nikdy to pro město nebylo 

prioritní takové informace získávat. Prostě to detailně nesledujeme. 
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Měla změna loterijního zákona v roce 2012 vliv na vznik organizace Sportovní 

areály Sedlčany (SAS)? 

MH: Vůbec žádný. Prostě jsme chtěli dostat všechna sportoviště pod jednotnou kontrolu 

města. Samozřejmě hovořím pouze o sportovištích ve vlastnictví města – tj. asi 80 % 

sportovišť v Sedlčanech.  Šlo nám o zefektivnění řízení a hospodaření sportovních 

zařízení. Tak například: v zimě není potřeba mít zaměstnance na fotbalovém stadionu, 

někteří z nich tedy pracují na zimním stadionu. Jde i o zjednodušení v tom smyslu, že 

sportovní organizace se nemusí starat o jednotlivá sportoviště, mohou veškeré své úsilí 

zaměřit na provozování sportovní činnosti. O sportoviště se staráme my, kluby a spolky 

je pouze využívají – a to buď zadarmo nebo za symbolický poplatek.  

 

Jaká část peněz vybraných z loterií jde do tělesné výchovy a sportu?  

MH: Obtížná otázka – problém je v tom, že na začátku roku nemáme vůbec představu o 

tom, jaká výše peněžních prostředků z loterií nám připadne. Nemůžeme do sportu 

přidělit prostředky, které ještě nemáme. Proto postupujeme tak, že na začátku roku 

určíme částku, kterou chceme na sport vynaložit. Odkud pak skutečné peníze přijdou – 

to už nesledujeme.  

 

Podle jakého klíče se peníze z loterií dělí mezi jednotlivé kluby? Dostávají stejně?  

MH:  Nedělí se to podle žádného klíče. Peníze k nám přicházejí jednou za čtvrtletí 

z různých finančních úřadů (dle příslušnosti jednotlivých heren ke konkrétnímu 

finančnímu úřadu). Nemůžeme je tedy na začátku roku rozdělit, konečnou příjmovou 

částku známe v podstatě až po skončení roku.   

 

Měla změna loterijního zákona nějaký vliv na financování sportovních organizací? 

MH: V podstatě ne.  

Protože jste říkal, že se situace sportu ve městě po novele zákona o loteriích 

nezměnila – směřují tedy peníze z loterií nadále do sportu?  

MH: Jak už bylo řečeno: změna zákona o loteriích neměla v Sedlčanech přímou úměru 

na podporu sportu. Sport v Sedlčanech je z městského rozpočtu podporován stanovenou 
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částkou. Z čísel z roku 2014 je patrné, že i kdyby město použilo všechny zdroje z loterií 

na sport, celkové výdaje na sport by převyšovaly prostředky pocházející z loterií o 1,992 

mil. korun.   

 

Co z vašeho pohledu výrazně přispělo k podpoře sportu ve městě Sedlčany 

v posledních několika letech?  

MH: V minulosti v Sedlčanech převažovaly výrazně výdaje na kulturu. Existoval velký 

nepoměr – do kultury chodilo asi 9 milionů, přičemž sport dostával nanejvýš 1 milion. 

Až v roce 2002 vstoupilo do voleb Sdružení nezávislých kandidátů s cílem zajistit větší 

podporu města pro sport. Sdružení si vedlo dobře a hned v prvním roce svého působení 

dokázalo prosadit, že podpora sportu se zvýšila o 300 000 korun. 

 

Jaké důvody mělo zastupitelstvo města k přijetí č. 2/2012 o zákazu provozování 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her? Nebojíte se ztráty 

příjmů? 

MH: Asi se shodneme na tom, že hazard a zejména hraní automatů má na hráče 

poměrně negativní vliv. Zastupitelstvo tedy rozhodlo zakázat hrací automaty aby se 

předešlo negativním dopadům na hráče.  

Nebojíte se ztráty příjmů z loterií v důsledku této vyhlášky? 

MH: Finance v případě rozhodnutí o této vyhlášce nehrály skoro žádnou roli šlo 

opravdu jenom o pokus předejít negativním dopadům hazardu a to zejména kriminality. 

 


