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Abstrakt 

Název:          Dotace do sportovního odvětví z pohledu subjektu působícího na Praze 5  

 

Cíle:  Cílem práce je zjistit, zdali a nakolik je efektivní dotovat sportovní 

odvětví pomocí veřejných rozpočtů a zdali je získání dotace důležitou 

konkurenční výhodou pro podnikatele. Práce by měla definovat a přiblížit 

základní pojmy týkající se sportu a dotací a jednoduše a srozumitelně 

vysvětlit legislativní změny spojené s občanským zákoníkem platným od 

1.1.2014. 

 

Metody:    Ve své práci jsem aplikoval metodu analýzy. K získání dat přispělo 

hloubkové písemné interview a data z webových stránek jednotlivých 

ministerstev a organizací. 

 

Výsledky:  Bylo zjištěno, že jednotlivé úřady a ministerstva se specializují na 

konkrétní ekonomické subjekty pomocí lokálních, či účelových kritérií. 

Ve spojení se získáním dotace se objevuje vysoká administrativní 

náročnost jak na straně žadatele, tak poskytovatele. Pokud vezmeme 

v úvahu nejistotu přidělení dotace, může být pro nás žádost o dotaci 

zatěžující, jak po finanční, tak časové stránce. 

 

Klíčová slova: Grant, sport, ministerstvo, Evropská unie, finanční prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Subsidies to the sports industry from the perspective of an entity active  

in   Prague 5 

 

Objectives:  The aim of this thesis is to determine whether and to what extent it is 

effective to subsidize the sports industry through public sector budgets and 

whether obtaining grants is an important competitive advantage for 

entrepreneurs. This thesis should define and describe the basic concepts 

related to the sports industry and subsidies and simply and clearly explain 

the legislative changes introduced by the Czech civil Code valid from 

January 1, 2014. 

 

Methods:  In this thesis, the method of analysis was applied. The data were obtained 

through in-depth written interview and from websites of individual 

ministries and organizations. 

 

Results:      It was found out that that the individual agencies and ministries focus  

on certain economic entities through local or special-purpose criteria.  

In granting a subsidy, there are high demands of administrative nature for 

both the applicant and the provider. Taking into account the uncertainty of 

being granted the subsidy, the application may be very demanding -  

in terms of finance as well of time. 

 

Keywords: Grant, sport, the Ministry, the European Union, the financial means 
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1  ÚVOD 

V současné době je trh deformován různými protekcionistickými opatřeními  

a ani sportovní odvětví není výjimkou. Pokud ekonomický subjekt relevantně uvažuje  

a nevyužívá jednotlivé protekcionistické výhody, může mít na trhu konkurenční 

nevýhodu. Z toho důvodu je pro každého manažera v oblasti sportu nutností tomuto 

tématu porozumět.  

Domnívám se, že sport i v dnešní době nebo právě v dnešní době hraje velkou 

roli v životě každého člověka. Sportovní činnosti přicházejí na řadu ve chvíli,  

kdy se rozhoduje o zájmových aktivitách dítěte. Sport1 přispívá k dobrému fyzickému  

i duševnímu zdraví a v populaci hraje nezastupitelnou roli, neboť díky sportovním 

aktivitám se lidé brání stresu, nacházejí odreagování, vyplní svůj volný čas a dělají 

mnoho pro své zdraví.  

Sport je možné také považovat za stmelující prvek společnosti. Sportem  

se společnost brání sociálně patologickým jevům a udržuje se ve formě. Je to také prvek 

zábavy, ale i možnost plnohodnotného zaměstnání. V dnešní době zažívá sport období 

rozmachu. Můžeme se setkat s celou řadou nových sportovních aktivit, které si získaly 

oblibu také v České republice. Roste počet trenérů, jenž se touto činností zabývá.   

Sport také podporuje kladné vlastnosti sportovců, kteří se učí spolupráci, smyslu pro 

fair-play, disciplíně a úctě k ostatním lidem. Řada sportovních aktivit v neposlední řadě 

zvyšuje image země a její konkurenceschopnost. Na druhou stranu klesá počet 

dobrovolníků působících ve sportu, avšak oblast sportu si zaslouží stálé podpory  

od státu i od dobrovolníků.  

V souvislosti s touto problematikou je nutné zmínit skutečnost, že byl přijat 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s účinnosti od 1. 1. 2014. V něm se mění 

mnoho doposud platných pravidel. Práce tak popisuje důležité skutečnosti, které  

se dotýkají právě změn s přijetím tohoto nového zákona.  

Sport a jeho podpora má své místo také v rámci Evropské unie. Sport je velmi 

důležitý pro každý stát, neboť sportovní činnosti mohou zamezit různým problémům 

země nebo mohou země vzájemně propojit. Samozřejmě má sport dopad  

na hospodářství státu a ta pak může být lépe konkurenceschopná vůči jiným státům.  

                                                 
1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Evropská charta sportu, 1992[online]. 2006. [cit. 2014-

04-28]. Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu. 
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Stát se díky sporu zviditelňuje v zahraničí a může tím přilákat nové investory 

nebo celkový zájem zahraničních turistů o návštěvu země v rámci cestovního ruchu. 

Právě terciální sektor ekonomiky, tedy sektor služeb, je pro moderní stát čím dál 

důležitější.   

Na druhé straně vytvářejí dotace nerovnosti mezi jednotlivými soupeři na trhu  

a zvyšují daňovou zátěž občanů i podniků. Dotace také ubírají nemalou část státního 

rozpočtu. Pokud vezmeme v potaz, že většina peněz, které odvádíme Evropské unii,  

se dále přerozděluje na jednotlivé programy. Zároveň s tím musíme vzít v potaz 

i zvýšenou byrokracii jak z pohledu žadatele, tak z pohledu poskytujícího. Právě 

byrokracie je prvek, který dotace zdražuje, a pokud připustíme, že ne každý dotační 

program je optimální, dostáváme se k dilematu, v jaké podobě a v jakém rozsahu mají 

dotace existovat. 
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2 CÍLE PRÁCE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem každého podniku je mít zisk, nebo v případě spolků alespoň dostatek 

prostředků na rozvoj své činnosti. Cílem práce je zjistit, zdali má smysl dotovat 

sportovní odvětví, zdali je získání dotace důležitou konkurenční výhodou pro 

podnikatele a nakolik je efektivní přerozdělovat prostředky státního rozpočtu. Práce  

by měla definovat a přiblížit základní pojmy týkající se sportu a dotací a jednoduše  

a srozumitelně vysvětlit legislativní změny spojené s občanským zákoníkem platným od 

1.1. 2014 a další významné zákony související s podporou sportu v České republice.  

Jedním z úkolů této práce je přiblížit na základě shromážděných informací 

potencionálním žadatelům, které úřady a organizace pro podporu sportu v České 

republice stěžejní, a především pro subjekty působící na Praze 5. Dalším úkolem je 

podrobit hloubkovému písemnému interview a obdržet od úřadů především číselná data.  

Na základě poskytnutých dat budou organizace z hlediska finančního přínosu 

pro žádající subjekty, administrativní náročnosti jednotlivých žádostí a úspěšnosti 

získání dotace ohodnoceny.  

 

Dílčí cíle: 

 analyzovat a popsat dokumenty související se sportem, dotacemi a granty 

 dohledat jednotlivé subjekty poskytující dotace a granty do sportu 

 analyzovat odborné studie, odborná periodika, soudobou literaturu a použít  

ji k argumentaci 

 vyhodnotit statistiky jednotlivých subjektů poskytujících dotace a granty 
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3 METODIKA PRÁCE 

Ve vlastní práci bude využito deskriptivní analýzy legislativních  

i nelegislativních materiálů, relevantních studií, odborných publikací, strategických 

textů, a dostupných internetových zdrojů, týkajících se dotací do sportu. Využity budou 

materiály jednotlivých ministerstev poskytujících peněžní prostředky do sportu  

a to především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále materiály získané 

z písemných interview samosprávný celků, tedy Městské části Praha 5, Magistrátu 

hlavního města Praha a materiály nadačního investičního fondu, Českého Olympijského 

výboru a fondů z Evropské Unie.   

 Data pro analýzu dotačního systému v České republice jsou získaná hloubkovým 

písemným interview s jednotlivými úřady a ministerstvy na základě § 2 odstavec (1) 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který stanovuje: 

„Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 

orgány a veřejné instituce.“ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
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4 ODBORNÉ PODKLADY POLITIKY FINANCOVÁNÍ 

Problematice financování sportu se věnuje poměrně velká pozornost. Informace 

lze dohledat v oficiálních a legislativních a nelegislativních textech, v odborných 

periodikách, studiích a elektronických zpravodajích.  

Tato část práce se pokusí přiblížit základní pojmy spojené s financováním 

sportu, změny v legislativě a zdroje financování sportu. 

4.1  Dotace 

V současné době se nerozmáhá pouze fenomén zdravého životního stylu,  

ale také fenomén dotací a státního a celoevropského přerozdělování. Každý ekonomický 

subjekt je závislý na finančních prostředcích, a proto ekonomický subjekt pro udržení 

stávající pozice na trhu musí uvažovat, zdali i pro něj není efektivním řešením zažádat  

o dotaci. 

S defininicí pojmu dotace se setkáváme v ustanovení § 3 písmena a) zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zde bylo uvedeno, že se dotací 

rozumí: „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel."3 

Další definici uvedla Marková4, která tvrdí, že v zákoně jsou dotace chápány 

jako nenávratně poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, přičemž za tyto prostředky 

neexistuje protiplnění. Nenávratné jsou jen tak, že jestliže příjemce splní podmínky,  

za nichž mu byly dotace poskytnuty, nevzniká tímto vůči státnímu rozpočtu žádný 

závazek. 

Pšenčík a kol. 5 uvádějí, že dotace jsou obecně chápány jako veřejný peněžní  

a jiný příspěvek na vyrovnání finanční rovnováhy podniku, orgánu či organizace. 

Dotace se dělí na obecné a účelové. Dotace účelové jsou poskytovány na určité 

služby či statky, respektive na konkrétní program. Naopak obecné mohou být použity 

na financování širokého spektra statků a služeb. Účelové se dále dělí na s finanční 

                                                 
3 Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
4 MARKOVÁ, H. Finance obcí, měst a krajů. 1. vyd. Praha: ORAC,  2000. 190 s. ISBN 80-8619-923-1. 
5 PŠENČÍK, J. a kol. Analýza dotací v soukromém sektoru na bázi podniku. AOP 18(5), 2010. ISSN 

0572-3043. S. 58-71. 
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spoluúčastí a bez finanční spoluúčasti. Obecné se dělí na paušální (fixní částka, u níž 

však není určeno konkrétně její užití) a závislé na výkonu.6  

4.2  Grant 

Pro objasnění rozdílu mezi slovy dotace a grant je nutno definovat i slovo grant.  

Hurytová vychází z překladu slova z angličtiny jako účelový dar: „Je účelový příspěvek 

na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži na 

základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova 

grant širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní 

podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná 

institucemi.“ 7 

4.3  Ekonomický pohled na dotace 

Dotace jsou poskytovány z různých zdrojů. Mohou být poskytovány státem,  

z územněsprávního celku nebo z EU, ale také od soukromého subjektu. Dotace také 

mohou nabývat různých podob, jsou například uděleny formou snížených daní nebo 

podporou k cenám. Příjemci tak přinášejí užitek, neboť slouží k pořízení majetku  

či služeb, ale i k úhradě závazků, kompenzaci nákladů a újmy na určitém způsobu 

hospodaření a slouží nebo měly by sloužit veřejnému zájmu.  

Z finančního pohledu dotace posilují hospodaření. V některých případech při 

sledování toku dotací představují jistý filtr ovlivňující jejich faktickou výši a vývoj 

směnných vztahů u dotací přerozdělovaných přes fondy EU, ale rovněž vyvolané výdaje 

podniků a organizací na realizaci pravidel podmiňujících získání dotací a na poradní 

orgány, kontroly a další. Poskytnutím dotací stát zastává obecnější cíle, které spočívají 

například v udržování kulturní krajiny, zabezpečování produkce, zvýšení odbytu  

a sociálního zázemí venkova, tak jako podporování sportu. Vláda, a tedy jednotlivé 

instituce, rozhoduje na základě své politiky, komu a v jakém rozsahu přidělí dotace  

a rovněž zřizuje k zajištění jejich přidělování i své organizace.8  

                                                 
6 Bez korupce. Dělení dotací [online]. [cit. 2015-08-08]. Dostupné na: 

http://www.bezkorupce.cz/faqs/jake-jsou-druhy-dotaci-a-cim-se-lisi/. 
7 HURYTOVÁ, I., Grantování : proces přidělování nadačních příspěvků. Brno: Doplněk, 2001 – 44 s. 

ISBN 80-72399-092-9 
8 PŠENČÍK, J. a kol. Analýza dotací v soukromém sektoru na bázi podniku. AOP 18(5), 2010. ISSN 

0572-3043. S. 58-71. 
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Dotace mají i své stinné jevy, mezi které bezesporu patří korupce, klientismus, 

administrativa samotná, která stojí nemalou část prostředků, jež jsou určeny na dotace. 

Dále je to parazitování agentur a grantových poradců na administrativě, lobbisté, 

prosazující své zájmy na úkor ostatních apod. To vše má za důsledek, že přerozdělené 

peníze nejsou efektivně využívány. 

4.4  Sportovní odvětví v České republice 

Sport hraje ve společnosti důležitou roli. Nejprve je tedy důležité vymezit pojem 

sport, proto je zde použita definice, která je uvedena v Evropské chartě sportu a kterou 

respektuje i předpis č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu ve znění pozdějších 

předpisů. Uvádí, že: „sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních.“9 

„Vedle pozitivního vlivu na fyzické a duševní zdraví hraje sport také důležitou 

roli při vytváření kolektivní soudržnosti. V Evropské unii pravidelně sportuje zhruba 

60 % obyvatel a působí zde na 700 000 sportovní klubů. Sport je také nezanedbatelným 

a rychle rostoucím odvětvím ekonomiky a podílí se značnou měrou na hospodářském 

růstu a tvorbě nových pracovních míst.“10 

4.4.1  Typy obchodních korporací  

Obchodní korporace vycházejí z předpisu 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

korporacích účinný od 1.1.2014, který zahrnuje obchodní společnosti a družstva, tedy 

veřejnou obchodní společnost i komanditní společnost bude možné založit nejen  

za účelem podnikání, ale rovněž za účelem správy jejího majetku. 11 

Právní úprava ziskových organizací se změnila také se zavedením nové právní 

úpravy občanského zákoníku. Zde došlo ke změně, kdy prvořadým kritériem je 

skutečná povaha činnosti, již uvedená osoba vykonává. Nová úprava přechází od 

formálního k faktickému kritériu, kdy v § 420 odst. 1 jsou vymezeny charakteristické 

rysy podnikatelské činnosti a kdo takto v právním styku jedná, je považován  

                                                 
9 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Evropská charta sportu [online]. 2006. [cit. 2014-04-28]. 

Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu. 
10 Europa. Sport v EU [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: http://europa.eu/pol/spo/index_cs.htm. 
11 MSČR. Občanský zákoník [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_NZOK.pdf. 
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za podnikatele. Vyvratitelná je tedy právní domněnka na základě § 421, která 

koncepčně odpovídá dosavadní úpravě a odkazuje na podnikatelské oprávnění.12 

4.4.2  Neziskové organizace 

Neziskový sektor je zpravidla složité definovat. Pro tuto práci je vhodné zařadit 

mezinárodně uznávanou strukturálně-operacionální definici, která může být považována 

za komplexní charakteristiku nestátních neziskových organizací. Jedná se o definici,  

již uvedli Salamon a Anheier (2002).  

Jak tito autoři tvrdí, neziskový sektor představuje soubor institucí, které existují 

vně státních struktur, avšak který slouží veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů 

nestátních. Určujícími jsou zde následující základní vlastnosti, na základě kterých jsou 

nestátní neziskové organizace rozděleny do následujícího výčtu: 

 institucionalizované (organized) – které mají jistou institucionální strukturu, 

jistou organizační skutečnost a to bez ohledu na to, zda jsou formálně či právně 

registrovány. 

 soukromé (private) – tyto organizace jsou institucionálně odděleny od státní 

správy ani jí nejsou řízeny. To však neznamená, že nemohou mít významnou 

státní podporu nebo že ve vedení nemohou být například státní úředníci. 

Rozhodující je také skutečnost, že základní struktura neziskových organizací je 

ve své podstatě soukromá. 

 neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku, tedy nepřipouští se  

u nich žádné přerozdělování zisků, které vzniká z činnosti organizace mezi 

vlastníky či vedení organizace. Neziskové organizace tak mohou svou činností 

vytvářet zisk, ale ten musí být použit na cíle dané posláním organizace. 

 samosprávné a nezávislé (self-governing) – jedná se o organizace, které jsou 

vybaveny vlastními postupy i strukturami, jež umožňují kontrolu vlastních 

činností, což znamená, že neziskové organizace nejsou ovládány zvenčí, avšak 

jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je ani stát, ani instituce, které stojí 

mimo ně. 

 dobrovolné (voluntary) – tyto organizace využívají dobrovolnou účast na svých 

činnostech. Dobrovolnost se tedy může projevovat jak výkonem neplacené práce 

pro organizaci, tak také formou darů či čestné účasti ve správních radách.13  

                                                 
12 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nove občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8. 



18 

 

Další definici uvádějí Šedivý a Medlíková (2011), kteří uvádějí, že: „nezisková 

organizace je charakterizována jako organizace, která nevytváří zisk k přerozdělení 

mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk vytvářet může, ale musí jej vložit zpět 

k rozvoji organizace, plnění jejích cílů nebo úhradě ztráty z minulých období.“14 

4.4.3  Změny v občanském zákoníku  

Předpis č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 zavedl 

řadu změn také v oblasti dotací a spolku.  

V občanském zákoníku platným do 31.12. 2013 je uvedeno, že: „Občané mohou 

zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož 

i odborové organizace (dále jen „sdružení“) a sdružovat se v nich. Členy sdružení 

mohou být i právnické osoby. Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení  

a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.“15 

Z výše uvedeného tvrzení dále vychází, že alespoň tři osoby vedené společným 

zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek 

členů a také se v něm dobrovolně spolčovat. 

Občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje termín „občanské 

sdružení“ za pojem „spolek“. Ten je zde vymezen jako: „model právnických osob 

korporátního typu.“16 Předpisy, které upravují spolek, představují generální úpravu, 

jestliže speciální předpisy, týkající se jednotlivých právních forem korporací nestanoví 

odchylky. Základní znaky spolku zůstávají v souladu se zásadou spolkové autonomie. 

Název spolku musí odkazovat na svou právní formu, přičemž stačí užití zkratky „z. s.“ 

nebo celého názvu „spolek“ či „zapsaný spolek“. Tak jako dříve, i nyní je zakázána 

výdělečná činnost v rámci hlavní činnosti spolku. Jsou zde dva výslovné případy, které 

mohou být vedlejší výdělečnou činností spolku, avšak nakládání se ziskem z činnosti 

spolku musí být pouze pro spolkovou činnost. Při definování počtu osob došlo  

ke změně, kdy nově je slovo "občané" nahrazeno slovem "osoby" - status fyzické osoby 

již není předpokladem.17  

                                                                                                                                               
13 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2 vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 272 

s. ISBN 978-80-247-5037-8. S. 210. 
14 ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. 155 s. 

ISBN 978-80-247-4041-6. S. 131. 
15 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8. S. 70. 
16 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8. S. 70. 
17 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nove občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8.  
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Způsob založení spolku se mění. Nově již není potřebný přípravný výbor a jsou 

redukovány minimální obsahové náležitosti stanov. Nová právní úprava stanoví způsob 

založení spolku jako přijetí stanov smlouvou, a to (i) konvenční smlouvou podle § 218 

nebo (ii) podle § 222 na ustavující schůzí, jež představuje spolkový orgán podřízený 

předpisům o členské schůzi spolku. V souvislosti s ustavující schůzi předepisuje NOZ 

povinnost vyhotovit správnou, úplnou a ověřenou listinu přítomných s údaji  

o účastnících. Zápis v listině stvrzený podpisem nahrazuje podání řádné přihlášky  

do spolku.18  

Došlo také ke změně výrazu "organizační složka" za pojem "pobočný spolek". 

Pokud se jedná o vázanost člena spolku stanovami, pak zůstává původní úprava, nová 

úprava stanoví postup pouze v situaci, kdy v rámci spolku přichází v úvahu různé druhy 

členství a ukládá povinnost uchovávat stanovy spolku v jeho sídle. 

Dále je zde upravena skutečnost nového spolku. Do této změny bylo pro 

vytvoření svazu občanských sdružení nutné uzavřít smlouvu o součinnosti dle 

ustanovení § 16 odstavec 4 zákona č. 83/1990. Nově pro založení takového svazu stačí, 

aby spolky se zájmem o spolupráci založily přímo spolek nový, kdy v jeho názvu 

odkážou na svazovou povahu. Jedná se o zjednodušení, které vychází ze skutečnosti,  

že založení spolku na základě občanského zákoníku účinného od 1.1. 2014 již není 

vázáno na iniciativu občanů, ale osob.19 

S přijetím nového občanského zákoníku se mění také některé druhy daňových 

odpočtů související s touto problematikou. Změny shledaly daně z příjmů právnických 

osob i daň z příjmu fyzických osob. Přehled změn, které se týkají daně z příjmů 

fyzických osob, je uveden níže: 

 Samostatná úprava pro osvobození některých přijatých darů [§ 4a zákon České 

národní rady o daních z příjmů] 

Pokud se jedná o převod darů (bezúplatných plnění) do předmětu DPFO (daň  

z příjmu fyzických osob) zákona o daních z příjmů, pak nově obsahuje 

osvobození od DPFO pro některé stanovené dary.20 

 a) z nabytí dědictví nebo odkazu 

                                                 
18 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nove občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8. S. 76. 
19 BĚLOHLÁVEK, J., A. Srovnáni dosavadní a nove občanskoprávní úpravy včetně předpisů 

souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 829 s. ISBN 978-80-7380-413-8. 
20 MFČR. Zákonné opatření senátu č.344/2013 Sb. [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné na:  

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-senatu-c-344-2013-sb-

15110. 
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 b) z obmyšleného majetku, který: 

 1. byl do svěřeneckého fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 

 2. zvýšil majetek svěřeneckého fondu pořízením pro případ smrti 

c) z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost  

a osoba, od níž se věc nabývá, je 

 1. zástupcem cizího státu pověřeným v České republice 

 2. příslušníkem jeho rodiny žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, 

 3. jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla 

 občanem České republiky 

d) z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, 

 pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu  

o pozemkových úpravách 

 e) z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu 

 podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých 

 bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva21 

 Příjem ze zisku svěřeneckého fondu po zdanění je zařazen mezi příjmy 

z kapitálového majetku [§ 8 odst. 1 zákon o daních z příjmů] 

Plnění ze zisku svěřeneckého fondu, který je upraven § 1448 a následně nového 

občanského zákoníku po zdanění, se řadí mezi příjmy z kapitálového majetku. 

 Rozšíření výčtu ostatních příjmů [§ 10 odst. 1 zákon o daních z příjmů] 

 Zvýšení limitu odpočtu darů [§ 15 odst. 1 zákon o daních z příjmů] 

 Limit odpočtu hodnoty darů od základu daně, jestliže byly poskytnuty na 

 příslušné účely, se zvyšuje z 10 % základu daně na 15 % základu daně FO.22 

Přehled změn týkající se přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen DPPO)  

je uveden níže: 

 Svěřenecký fond poplatníkem DPPO [§ 17 odst. 1 písm. f) zákon o daních  

z příjmů] 

                                                 
21 Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
22 MFČR. Zákonné opatření senátu č.344/2013 Sb. [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné na:  

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-senatu-c-344-2013-sb-

15110. 
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Tento svěřenecký fond, který je upravený v § 1448 a následně nového 

občanského zákoníku nemá právní subjektivitu, avšak zákon o daních z příjmů 

jej považuje za poplatníka DPPO. 

 Veřejně prospěšný poplatník [§ 17a zákon o daních z příjmů] 

Místo termínu „poplatník, jenž není založen nebo zřízen za účelem podnikání“ 

používá zákon o daních z příjmů od 1. 1. 2014 pojem veřejně prospěšný 

poplatník (je zde určitá obdoba veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 

a následně nového občanského zákoníku). 

 Zvláštní pravidla pro základ DPPO u veřejně prospěšných poplatníků  

[§ 18a zákon o daních z příjmů] 

Jedná se o zvláštní pravidla pro základ DPPO týkající se veřejně prospěšných 

poplatníků, která jsou vyčleněna do samostatného § 18 a zákon o daních  

z příjmů. 

 Osvobození od DPPO pro dary u veřejně prospěšných poplatníků [§ 19a zákon  

o daních z příjmů] 

V souvislosti s převodem darů do předmětu DPPO se pro veřejně prospěšné 

poplatníky zavádí samostatná skupina osvobozených příjmů pro dary přijaté  

na charitativní a obdobnou činnost. 

 Odpočet od základu DPPO pro veřejně prospěšné poplatníky [§ 20 odst. 7 zákon 

o daních z příjmů] 

Odpočet od základu DPPO podle § 20 odst. 7 zákon o daních z příjmů se týká 

veřejně prospěšných poplatníků. Odpočet se věcně nemění, avšak od 1. 1. 2014 

jej nemohou použít např. poskytovatelé zdravotních služeb.  

 Odpočet darů od základu DPPO [§ 20 odst. 8 zákon o daních z příjmů] 

Právnické osoby měly obecný limit pro odpočet hodnoty daru, který byl 

stanoven na nejvýše 5 % základu daně, u darů vysokým školám a veřejným 

výzkumným institucím apod. pak bylo možné odečíst dalších 5 % základu 

DPPO. Od 1. 1. 2014 je tento limit pro odpočet hodnoty daru stanoven  

na 10 % základu DPPO a to bez rozdílu obdarované osoby.23 

                                                 
23 MFČR. Zákonné opatření senátu č.344/2013 Sb. [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné na:  

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/zakonne-opatreni-senatu-c-344-2013-sb-

15110. 
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4.4.4  Legislativa 

Současné právní předpisy upravující sport v ČR vycházejí z usnesení vlád ČR  

na podporu sportu a také zdravého životního stylu z let 1999, 2000 a 2003. Zmíněná 

usnesení ukládají povinnosti krajům a obcím vyčleňovat prostředky na podporu sportu, 

tedy například zřizovat sportoviště. V České republice je základním právním předpisem 

zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.24  

Kromě předpisů, které upravují otázky sportu, sportovišť a zdravotních 

podmínek, oblasti sportu se dotýkají mimo jiné další zákony z různých oblastí,  

např. předpisy na úseku finanční správy (různé daňové předpisy), správního práva, 

předpisy upravující vznik jednotlivých organizovaných skupin sportovců, kam 

například patří obchodní zákoník, živnostenský zákon nebo zákon o sdružování občanů. 

Do oblasti sportu rovněž zasahují zákony, které upravují náhradu škody na zdraví nebo 

na věcech vzniklé v souvislosti s provozováním sportu, dále ochranu osobnosti 

sportovců  

či zákonné licence, jež upravují vysílání sportovních přenosů a další. Na právní rámec 

sportu v ČR mají vliv také další předpisy, zejména předpisy EU, jež mají závazný nebo 

doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují podporu sportu, jeho veřejnou 

prospěšnost, ochranu zdraví občanů a pobízejí členské státy EU ke konkrétním akcím  

na podporu sportu, jako například o daňové benefity. Skutečností však je, že většina 

předpisů a doporučení EU není v ČR aktivně využívána a aplikována.25 

Dále je nutné uvést zákony, které upravují činnost neziskových organizací v České 

republice. Nebude zde zmíněn výčet doslovný, neboť zákonů, které se zabývají touto 

oblastí, je celá řada. Jsou tak uvedeny pouze nejdůležitější zákony:  

 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví  

a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
24 MŠMT. Koncepce stání podpory sportu v České republice [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné 

na:   http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-republice. 
25 MŠMT. Koncepce stání podpory sportu v České republice [online]. 2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné 

na:   http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-republice. 
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 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a další 

zákony.26 

4.5  Zdroje financování sportu 

Alokace zdrojů, které jsou programově určené k podpoře tělovýchovy a sportu, 

má zejména v českých zemích kulturní, historický i vzdělávací podtext.27 Uvedený typ 

alokace zpravidla nebývá výrazně spojován s ekonomickým a přeneseným 

ekonomickým, tedy externalitním dopadem, přestože tyto dopady jsou českou veřejností 

obecně druhotně uznávány.28 Především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), jako tvůrce a koordinátor dotační politiky v oblasti sportu a tělovýchovy,  

má v tomto ohledu velký význam. MŠMT však nemůže v rámci své politiky a výkonné 

pravomoci zabezpečovat všechen rozvoj dané oblasti, přičemž využívá přímé 

Programové specializované podpory sportu a tělovýchovy, dále princip subsidiarity, 

tzn.alokaci zdrojů ve prospěch sportu a tělovýchovy na nižších úrovních – krajích, 

městech i obcích v rámci jejich rozpočtů a v neposlední řadě rámcové spolupráce  

se sportovním hnutím. MŠMT má na dotační politiku krajů a municipalit pouze 

omezený vliv a také nemá podstatný vliv na rozvoj autonomního sportovního hnutí, 

jemuž však přispívá dotacemi k jeho rozvoji v rámci vymezených pravidel.29 

Ve financování sportu se uplatňuje tzv. vícezdrojový systém financování, který 

je zachycen na obrázku č. 1. Vícezdrojový systém, jenž vytváří disponibilní fond sportu 

a tělovýchovy, je zejména realizován v této sféře. Veřejné rozpočty se svými výdaji  

                                                 
26 Upraveno s přihlédnutím na aktuální znění zákonů podle Koncepce stání podpory sportu v České 

republice. 
27 HODAŇ B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 1997. ISBN 

80-7067-782-1. 
28 HOBZA V., REKTOŘÍK J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha, Czechia: Ekopress, s.r.o., 2006. 191 

s. ISBN 978-80-869-290-40. 
29 HOBZA V., NOVOTNÝ, J. Vybrané aspekty dotační politiky a její vliv na institucionální vývoj a 

tendence v české tělovýchově a sportu. Ekonomika a management. 2008. sv. 2, č. 2, ISSN 1802-8470. 
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zde mají své místo a organizovaná dobrovolná tělovýchova a sport tak mají být z těchto 

zdrojů podporovány.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vícezdrojové financování sportu 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s ISBN 

978-80-7357-666-0. S. 102. 

 

Na výše uvedeném obrázku jsou znázorněny zdroje financování sportu.  

U sportovní činnosti, zaměřené pro všechny, zaujímají hlavní roli výdaje domácností, 

dále výdaje místních rozpočtů a také centrální státní rozpočet. Vrcholový sport čerpá 

zdroje z poplatků za TV a média a rovněž z podpory velkých podniků.31  

                                                 
30 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s ISBN 978-80-

7357-666-0. 
31 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s ISBN 978-80-

7357-666-0. 
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4.5.1  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje hlavní zdroj 

podpory sportu v České republice. Sestavuje tak roční plány, kdy nejnovějším je Státní 

podpora sportu pro rok 2014, který je blíže představen v následující kapitole. MŠMT 

poskytuje finanční prostředky na podporu sportu ze státního rozpočtu.  

Státní podpora sportu pro rok 2014: Programy jsou vyhlašovány veřejně  

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž  

s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (NNO) 

ústředními orgány státní správy. Státní dotace jsou rovněž poskytované NNO  

s registrovanými stanovami v rámci zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  

ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2014 se dále předpokládá nabytí účinnosti zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Finanční objem pro podporu sportovních aktivit pro 

rok 2014 je uveden jen jako předběžný návrh ve výši 2 982 784 tis. Kč, na základě 

dlouhodobého výhledu. Finanční objem pro oblast sportu roku 2014 tak je určen  

po schválení PS PČR a rozepsán Ministerstvem financí. 

MŠMT poskytuje neinvestiční a investiční dotace, jejichž přehled je níže. 

1. Výdajový blok: „Podpora činnosti v oblasti sportu“, z čehož: 

a) Neinvestiční dotace:  

 výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“  

- Program I - Sportovní reprezentace ČR  

- Program II - Sportovně talentovaná mládež  

- Podpora Resortních sportovních center (dále jen „RSC“) MŠMT, dále Ministerstva 

obrany, Ministerstva vnitra i Antidopingového výboru České republiky je 

uskutečňována bez vyhlášeného programu. Uvedená podpora je realizována na základě 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Finanční prostředky se zde realizují  

na základě rozpočtového opatření, a to prostřednictvím Ministerstva financí.  

 výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ - neinvestiční prostředky  

- Program III - Všeobecná sportovní činnost  

- Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení  

- Program V - Organizace sportu  
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b) Investiční dotace:  

 výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ - investiční prostředky  

- Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu  

o Podpora materiálně technické základny sportovních organizací.  

o Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace.  

Žádost na podporu „Významné sportovní akce“, jež jsou pořádané v ČR, je následně  

předkládána ve stanoveném termínu, a to vždy s uvedením názvu sportovní akce.32 

Žádosti NNO s celostátní působností se podávají na tyto druhy aktivit: 

a) jednoletou podporu – konání nadcházejícího kalendářního roku do výše 5 mil. 

Kč. Podání žádosti u Programu I,  

b) jednoletou podporu – konání nadcházejícího kalendářního roku nad výši 5 mil. 

Kč. Podání žádosti u Programu V,  

c)  víceletou podporu – konání finál. akce v horizontu 2 a více let do výše 5 mil. 

Kč. Jedná se o celkový objem s členěním na dílčí části přípravy. Evidence VSA 

na MŠMT již v době kandidatury. Žádost se předkládá po přidělení mezinárodní 

federací - první podání žádosti, dle stanoveného termínu. Podání žádosti  

u Programu I,  

d) víceletou podporu – konání finál. akce v horizontu 2 a více let nad výši 5 mil. 

Kč. Jedná se o celkový objem s členěním na dílčí části přípravy. Evidence VSA 

na MŠMT již v době kandidatury. Žádost se předkládá po přidělení mezinárodní 

federací - první podání žádosti, dle stanoveného termínu. Podání žádosti  

u Programu V,  

e) pro oblast volnočasových, zdravotně postižených a školních, akademických 

aktivit pouze prostřednictvím Programu III,  

f) pro oblast ZPS pouze prostřednictvím Programu III. Výjimkou je podpora 

příprav a účasti na Paralympijských, Deaflympijských her, Special Games (SG) 

a Global Games (GG) realizované prostřednictvím ČPV – Program I,  

bez duplicitní účasti sportovců.33  

                                                 
32 MŠMT. Státní podpora sportu pro rok 2014 [online]. 2013 [cit. 2014-05-08]. Dostupné na:  

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014. 
33 MŠMT. Státní podpora sportu pro rok 2014 [online]. 2013 [cit. 2014-05-08]. Dostupné na:  

http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2014. 
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4.5.2  Ministerstvo vnitra ČR 

Veřejně prospěšný program pro rok 2014 Ministerstvo vnitra vyhlásilo  

na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 479 ze dne 

19. června 2013, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, Veřejně 

prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky  

a Hasičského záchranného sboru České republiky a střelecké přípravy příslušníků 

Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových 

aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského 

záchranného sboru České republiky, zaměstnanců organizačních složek státu  

a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho 

působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, k nimž ministerstvo vykonává 

zřizovatelské funkce.34  

Mezi cílové kategorie daného programu patří příslušníci Policie České republiky 

a Hasičského záchranného sboru České republiky a také zaměstnanci Ministerstva 

vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, 

organizačních složek státu a také příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem 

vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti či zřízených zvláštním předpisem, k nimž 

ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce. 

Cíle tohoto programu jsou stanoveny níže: 

1. Udržování a rozvoj tělesné zdatnosti, pohybových schopností a střelecké přípravy.   

2. Zdokonalování pro výkon profese potřebných znalostí, dovedností a návyků.  

3. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových 

aktivit.  

 4. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v oboru 

působnosti resortu Ministerstva vnitra. 

5. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních 

soutěží.  

 6. Prezentace a propagace resortu a policie na veřejnosti i uvnitř resortu.  

                                                 
34 MVČR. Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků policie České republiky a 

hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2014 [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-prospesny-program-v-oblasti-telesne-pripravy-prislusniku-policie-

ceske-republiky-a-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr-pro-rok-2014.aspx.. 
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 7. Podpora a rozvoj mezinárodního sportovního styku mezi policejními sbory a resorty 

vnitra.  

 8. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních 

sportovních organizacích zejména USPE (Evropská sportovní policejní unie) a USIP 

(Světová policejní sportovní unie).  

 9. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních 

sportovních soutěžích vyhlašovaných USIP a USPE (mistrovství Evropy a mistrovství 

světa).  

 10. Spolupráce s Ministerstvem vnitra v oblasti sportu v oboru jeho působnosti v rámci 

tělovýchovných a sportovních akcí a případně i v oblasti přípravy státní sportovní 

reprezentace.  

 11. Podpora činnosti ve sdružených subjektech ve výši minimálně 70 % poskytnuté 

dotace.35  

4.5.3  Ministerstvo obrany ČR 

Ministerstvo obrany ČR poskytuje rovněž dotace nestátním neziskovým 

organizacím (NNO), které je potřebují pro uskutečnění svých projektů, jež přispívají 

k naplňování dílčích cílů státní politiky, což vyplývá z hlavních oblastí státní dotační 

politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které vyhlašuje Vláda ČR vždy   

na následující kalendářní rok.36 

Pro rok 2014 jsou zde vyhlášeny tyto programy: 

1. Dotační program č. 1 - Podpora sportu a branné přípravy. Cílem tohoto 

programu je pomáhat k získání speciálních dovedností a návyků týkajících se 

branně bezpečnostní problematiky a rozvoje fyzické zdatnosti obyvatelstva 

včetně rozšíření nabídky sportovních aktivit. Uvedený program podporuje 

projekty NNO sloužící především k uspořádání jednotlivých sportovních a 

branných akcí pro veřejnost. Maximální výše stanovené dotace je 70 000 Kč. 

2. Dotační program č. 2 - Podpora rozvoje vojenských tradic. Cílem programu 

je pomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti vzhledem 

                                                 
35 MVČR. Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků policie České republiky a 

hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2014 [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejne-prospesny-program-v-oblasti-telesne-pripravy-prislusniku-policie-

ceske-republiky-a-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr-pro-rok-2014.aspx. 
36 MOČR. Dotační politika ministerstva obrany vůči nestátním neziskovým organizacím [online]. [cit. 

2014-05-08]. Dostupné na: http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/dotacni-

programy.doc 
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k vojenským tradicím a také posilování vědomí odpovědnosti obyvatel  

za obranu vlasti. Maximální výše dotace je ve výši 40 000 Kč. 

3. Dotační program č. 3 - Podpora rozvoje občanských sdružení. Cílem 

uvedeného programu je napomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví 

zachováním znalostí a zkušeností, jejichž nositelem je členská základna 

občanských sdružení Československá obec legionářská o. s. a Svaz pomocných 

technických praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací 

(VTNP).  

4. Dotační program č. 4 - Péče o válečné veterány. Cílem zmíněného programu 

je snaha pomáhat kultuře a zachování kulturního dědictví zprostředkováním 

pomoci veteránům 2. světové války – nositelům osvědčení podle zákona 

č. 255/1946 Sb., a to při plnohodnotném zapojení do života společnosti 

především v jejich přirozeném prostředí s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich 

fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.37  

Dotační programy Ministerstva obrany na rok 2014 jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 1: Dotační programy na rok 2014 - Ministerstvo obrany 

Poř. 

čís. 

Název dotačního programu Hlavní oblast státní dotační 

politiky 

1. Podpora sportu a branné přípravy Tělesná výchova a sport 

2. Rozvoj vojenských tradic Kultura 

3. Péče o veterány 2. světové války Sociální služby 

4. Podpora boje proti korupci v obranném sektoru Boj s korupcí 

Zdroj: MOČR. Dotační politika ministerstva obrany [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-

51011/. 

4.5.4  Ministerstvo financí ČR 

Na dotování sportovní činnosti v České republice se také podílí Ministerstvo 

financí ČR. Podle ustanovení § 41 i zákon č. 202/1990 Sb., o loterijních a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje část odvodu z loterií a jiných 

                                                 
37 MOČR. Dotační politika ministerstva obrany [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-

51011/. 
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podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení. Tato výše je z: 

 20 % příjmem státního rozpočtu  

 80 % příjmem rozpočtů obcí. 

Procento, jímž se dílčí obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 písm. b) 

každého poplatníka odvodu, se určuje v závislosti na poměru průměrného počtu 

povolených přístrojů a zařízení uvedeného poplatníkovi umístněných na území dané 

obce v jednotlivých dnech odvodového či zálohového období k celkovému průměrnému 

počtu povolených přístrojů a zařízení poplatníkovi v těchto dnech. Tento odvod podle 

odstavce 1 je z: 

 70 % příjmem státního rozpočtu 

 30 % příjmem rozpočtů obcí. 

Procento, jímž se obce podílejí na části odvodu, se stanoví obdobně jako 

procento, kterým se obce dále podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu 

daně z příjmů právnických osob v rámci zákona upravujícího rozpočtové určení daní. 

Takto se postupuje na základě vyhlášky k provedení tohoto zákona účinné od 1. září 

odvodového období, a to až do nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle účinné 

vyhlášky.38 

Na účty obcí jsou průběžně, ve čtvrtletních intervalech, příslušnými finančními 

úřady odesílány finanční prostředky ve výši:  

 30 % z odvodů, tedy z netechnických loterií a jiných podobných her (číselné 

loterie, kursové sázky atd.),  

 80 % z odvodů sázkových her provozovaných pomocí technických zařízení 

(VHP, IVT, VTZ a loterií povolovaných dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách).  

  

Procento, jímž se jednotlivé obce podílejí na části odvodu z netechnických loterií  

a jiných podobných her, jako jsou číselné loterie, kursové sázky, sázkové hry v kasinu 

apod., se stanoví podobně jako procento, jímž se obce podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a dále se postupuje podle 

                                                 
38 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. In: ASPI [právní informační systém]. 

Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
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prováděcí vyhlášky k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů.  

S účinností od 1. 1. 2014 jsou provozovatelé loterií a jiných podobných her, v rámci 

součinnosti se zákonem č. 215/2013 Sb. (jimž se mění zákon č. 202/1990 Sb.,  

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) oprávněni uplatnit u peněžitých, 

věcných, číselných a okamžitých loterií a kurzovních sázek slevu na 20 % odvodu  

ze základu daně, a to až do výše 25 % tohoto odvodu. Tuto slevu je poplatník povinen 

poskytnout za příslušné odvodové období Českému olympijskému výboru pro účely 

tělovýchovné i sportovní, a to tehdy, kdy poplatník hodnotu peněžitých darů a den jejich 

předání zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Příjem, který plyne obcím  

z loterií a jiných podobných her, je v obecné rovině příjmem konkrétní obce s tím, že je 

zcela na vůli uvedených obcí, na jaké účely tyto prostředky využije.  

V návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a návrhu 

Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 zařadilo Ministerstvo financí  

na prosinec 2014 návrh zákona týkajícího se provozování sázkových her.39 

4.5.5  Samosprávní celky ČR 

Územně samosprávní celky jsou definovány Ústavou ČR, která uvádí, že Česká 

republika se člení na obce, jež jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, 

které jsou vyššími územními samosprávnými celky.40 

 Zákon č. 115/2001 Sb., zákon ze dne ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu 

uvádí, že kraje musejí ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport,  

a především mají za úkol zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a také přípravu 

sportovních talentů, a to včetně zdravotně postižených občanů, dále mají zajistit 

výstavbu, rekonstrukci, udržování i provozování vlastních sportovních zařízení  

a zároveň mají zabezpečit finanční podporu sportu z vlastního rozpočtu. V ustanovení  

§ 6 příslušného zákona je zase uvedeno, že obce ve své samostatné působnosti vytvářejí 

podmínky pro sport, zejména41: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů 

                                                 
39 Interní materiály Ministerstvo financí ČR. Příloha č. 1 
40 Ústava ČR In: Listina základních práv a svobod 20. 1. 2014. ISBN 978-80-7488-031-5. 
41 Zákon č. 115/2001 Sb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
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 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů 

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu42 

4.5.6  Nadační investiční fond 

Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 ze  zákona ČNR č. 171/1991 

Sb. „pro účely nadací určených Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR na návrh 

vlády“. Vláda vyčlenila celkem 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace jako 

majetek daného fondu. Návrh na rozdělení prostředků z NIF Rada vlády připravila  

pro nadace (od roku 1998 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) v roce 1997. 

Základem rozdělování byly tyto dvě zásady: 

 příspěvky z NIF dostanou nadace, jež uspějí ve výběrovém řízení, a které se 

zároveň osvědčily poskytováním grantů již v minulosti, 

 příspěvek z NIF je určen především do nadačního jmění a nadace budou 

využívat na granty pouze každoroční výnosy.43 

4.5.7  Český olympijský výbor 

Na sportovních dotacích se podílí i Český olympijský výbor. Provozovatelé 

loterií a kurzových sázek mohou na základě novely zákona poskytovat až 25 %  

z tzv. loterijní daně na sport, a to formou daru. Zavázaly se k tomu Tipsport a Sazka, 

které odvedou v roce 2014 až 300 milionů korun a v plánu je také oslovit i další 

společnosti. Získané prostředky se dostanou k mládeži přes jednotlivé sportovní svazy 

nebo organizace. Tento klíč vznikal v úzké spolupráci s MŠMT a bere jej taky v potaz 

rovněž tvořící se Národní rada pro sport. Dělení prostředků tak bude zcela transparentní, 

nejedná se o žádný skrytý marketing. Podpora se zaměřuje na olympijské  

i na neolympijské sporty, tělovýchovné organizace, kam patří například Sokol  

a poměrnou část získá rovněž Paralympijský výbor.44 

Pravidla na distribuci financí byla schválena Výkonným výborem ČOV dne 12. 

března 2014 a zde se uvádí, že: „10 % z limitu shromážděných darů bude použito pro 

                                                 
42 Zákon č. 115/2001 Sb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-05-05]. 
43 Donorsforum. Nadační investiční fond [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond.html. 
44 ČOV. Loterijní odvody [online]. [cit. 2015-13-08]. Dostupné na: 

http://www.olympic.cz/upload/files/OH-Zpravodaj-2014-IV-FIN.PDF. 
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financování vlastních aktivit a projektů ČOV, 39 % z limitu shromážděných darů bude 

použito na poskytnutí příspěvků pro Fotbalovou asociaci České republiky a Český svaz 

ledního hokeje. Z toho pro Fotbalovou asociaci České republiky bude rozděleno celkem 

31 % z limitu shromážděných darů a Český svaz ledního hokeje bude rozděleno 8 %  

z limitu shromážděných darů 51 % z limitu shromážděných darů bude rozděleno takto 

ve výši 1% pro Český paralympijský výbor a jeho prostřednictvím mezi jeho členy  

ve výši 2 % pro Českou obec sokolskou ve výši 45% na příspěvky mezi sportovní svazy – 

vyjma Fotbalové asociace České republiky a Českého svazu ledního hokeje –  

které budou v daném roce zařazeny při výpočtu výše státní dotace z Programu V – 

Organizace sportu mezi prvních 80 sportovních svazů počítáno podle výše vypočtené 

dotace (tzv. TOP 80). Ve výši 3% pro všechny ostatní sportovní svazy splňující 

požadavky pravidel.“45 

4.5.8  Evropská unie 

Sportovní aktivity podporuje i Evropská Unie. V roce 2011 přijala Komise 

strategii pro rozvoj sportu v rámci EU. Sledování vývoje sportu v rámci pojetí 

evropských institucí je možné rozdělit do dvou hlavních skupin, přičemž se jedná  

o oficiální dokumenty Evropské unie a dále rozsudky Evropského soudního dvora 

(ESD), čili soudu 1. stupně, jenž posuzuje soulad norem ustanovených sportovními 

organizacemi s komunitárním právem. Základní dokumenty, jako je Smlouva o založení 

Evropského společenství (ES) nebo Evropské unie neobsahují explicitní zmínky  

o sportu. I tak z těchto smluv vyplývá, že sport, podobně jako další ekonomické 

aktivity, má zaručovat svobodu pohybu zboží, osob, služeb včetně kapitálu. Výrazně 

širší pojetí sportu a jeho možné úlohy zmiňuje zpráva Evropské komise „Evropské 

společenství a sport“ z roku 1991, v níž je zdůrazňována role sportu v širších 

společenských vztazích a také potřeba zahrnout jej do oficiálních politik EU. Primární 

dokumenty se o sportu nezmiňují, avšak k Amsterodamské smlouvě z roku 1997 byla 

připojena deklarace, jež zdůrazňuje sociální úlohu sportu a jeho vliv na tvorbu identity  

a také sociální kohezi. Evropské orgány jsou nabádány k tomu, aby komunikovaly se 

sportovními asociacemi, přičemž velký důraz je kladen na speciální charakteristiky 

amatérského sportu. Uvedený dokument má spíše koncepční a doporučující charakter, 

bez právní závaznosti a vynutitelnosti. Sport zaujímá více místa v deklaraci 

                                                 
45 ČOV. Loterijní odvody [online]. [cit. 2015-13-08]. Dostupné na: 

http://www.olympic.cz/upload/files/OH-Zpravodaj-2014-IV-FIN.PDF. 
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doprovázející smlouvu z Nice z roku 2000, které předcházela Helsinská zpráva. 

Deklarace z Nice uvádí specifika sportu a jeho základy v sociálních, vzdělávacích  

i kulturních hodnotách. Zabývá se zde především sport amatérský a myšlenku sportu 

tzv. „pro všechny“, kdy uvádí, že sport by měl být přístupný všem bez omezení,  

což z něj činí mocný nástroj integrace. Unie si rovněž vymezuje pole působnosti  

a zdůrazňuje tak nezávislost národních sportovních asociací při organizaci aktivit  

v rámci území členských států při dodržování transparentních metod fungování  

i v souladu s vnitrostátními a také komunitárními právními normami. Asociace mají 

mimo jiné zajišťovat základní solidaritu mezi různými úrovněmi sportovních činností,  

a to od rekreační až po vrcholovou. Je zde zmíněn i ekonomický aspekt sportu,  

kdy dokument varuje před možným nebezpečím monopolu vlastníka více klubů v rámci 

stejných soutěží a vyzdvihuje přínos prodeje vysílacích práv jako jednoho z největších 

zdrojů zisku ve sportu, a také jeho sdílení, aby došlo k zajištění jeho částečného 

přerozdělení do všech úrovní sportu. Za zřejmého vlivu nedávné judikatury ESD  

je zmíněna rovněž problematika přestupů hráčů a také vývoj její úpravy v souladu  

s evropským právem především ve fotbale, jenž má být předmětem komunikace států, 

národních a mezinárodních asociací i orgánů Evropské unie. V roce 2004 došlo  

k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kdy byl rok 2004 vyhlášen Evropským 

rokem vzdělávání skrze sport a byla představena možná podoba Ústavy Evropské unie, 

jež mimo jiné předpokládala kompetence EU v podpoře, koordinaci i doprovodných 

aktivitách týkajících se oblasti sportu, především v rámci vzdělávání mládeže. 

Konstituční smlouva však byla později zamítnuta v referendech ve Francii a Holandsku. 

V roce 2007 představila Evropská komise tzv. Bílou knihu sportu46, zahrnující souhrn 

koncepcí v oblasti sportu. Zde se objevila témata, která byla zmíněna v předchozích 

dokumentech, avšak v politicky jasně formulovaném dokumentu, který vytyčil směr 

aktivit EU do budoucna. Je zde zdůrazňován význam instituce sportu pro oblast 

vzdělávání, také společenská funkce včetně občanské integrace a vyzývá k boji proti 

dopingu a jmenuje tímto sport významným agentem při propagaci kulturních hodnot. 

Důležitá je rovněž zmínka o potřebě zabezpečit uplatnění vrcholových sportovců  

po ukončení vlastní kariéry, opět pomocí vzdělávání, jenž by nemělo být sportovní 

kariérou zcela potlačeno. Kromě často zmiňované charakteristiky sportu nezapomíná 

daný dokument na jeho hospodářské i ekonomické aspekty  

                                                 
46 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VZDĚLÁNÍ A KULTURU EK. Bílá kniha o sportu. Lucemburk: 

Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, s. 2. ISBN 978-927-9065-477. 
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a vyzdvihuje význam místních sportů a veřejné podpory, včetně modelu financování 

sportu, tak jako jeho zdaňování jakožto celku. Pozornost je tak věnována rovněž 

organizaci sportu a především dialogu s nezávislými řídícími asociacemi. S ohledem  

na judikaturu ESD je zmíněna problematika antitrustových opatření. Smlouvy  

o založení ES a problematika volného pohybu hráčů. Z důvodu ustanovení efektivních 

nástrojů v těchto oblastech je nezbytné vést dialog se zúčastněnými stranami, členskými 

státy a také sociálními partnery. Bílá kniha sportu byla dále doplněna o akční plán 

„Pierre de Coubertin“, který s ohledem na principy subsidiarity a autonomie 

sportovních organizací obsahoval souhrn aktivit navržených v Bílé knize, jimž by se EU 

měla věnovat v následujících letech. Další zmínku o sportu obsahovala Deklarace 

Evropské rady v rámci shrnutí předsednictví z prosince 2008 (17271/08). Zde byly 

uvedeny zvláštní rysy sportu, jež přesahují jeho ekonomické dimenze a Deklarace zde 

nabádá k pokračování v dialogu v rámci Evropského sportovního fóra a se světovými 

sportovními organizacemi, kdy v čele stojí Mezinárodní olympijský výbor, který klade 

důraz na skloubení sportovního tréninku a vzdělávání. Rovněž judikatura ESD 

podporuje názor, že přestože Evropská unie plně respektuje autonomii národních 

sportovních asociací, klade důraz na dodržování komunitárního práva i politiky EU, 

která si sportu všímá a snaží se využít jeho potenciál při řešení sociálních problémů, 

například patří sociální exkluze marginalizovaných skupin obyvatelstva. Dále je možné 

si povšimnout častého odkazování na zvláštní charakter sportu. Podstatné je, že sport se 

těší stále větší pozornosti oficiálních struktur Evropské unie a je tak možné očekávat,  

že její kompetence v rámci této oblasti budou i nadále přibývat.47  

 V rámci ratifikování Lisabonské smlouvy v roce 2009 byla schválena základní 

kritéria, kterými by se projekty usilující o finanční prostředky z EU měly řídit. Mezi  

ně patří:  

 Evropská přidaná hodnota (projekt musí být inovativní a musí představovat 

přínos k dosažení cílů EU) 

 Finanční spoluúčast (z pravidla 60%) 

 Způsobilí žadatelé (v zásadě jen pro neziskový sektor)  

 Mezinárodní povaha projektu (základní princip subsidiarity EU – nelze řešit 

na národní úrovni) 

                                                 
47 MVČR. Sport a Evropská unie [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21352328&doctype=ART. 
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 Evropský rozměr projektu (prospěšné pro celou EU) 

 Udržitelnost (udržitelnost projektu po skončení finanční podpory) 

 Vybudování sítě partnerů (networking – spolupráce s partnery z jiných 

odvětví)48 

 

Současným programem zaměřujícím se na oblast sportu, je Program Erasmus +. 

Erasmus+ se věnuje zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikace a dovedností. Dvě třetiny 

prostředků z uvedeného programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob 

pro jejich studium, odbornou přípravu, práci nebo dobrovolnickou činnost v zahraničí  

v letech 2014–2020, což je o přibližně 1,3 miliónů více, než na období let 2007–2013.49 

Rozpočet na tento sedmiletý program je ve výši 14.7 billionů EUR, což je o 40 

% více, než v současnosti. Program Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: 

1. Vzdělávací mobilita – KA 1 

2. Strategická partnerství – KA 2 

3. Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 50 

  

                                                 
48 ČESKÁ KINANTROPOLOGIE. Financování sportu ze zdrojů evropské unie. Česká kinantropologická 

společnost, 2012, s. 33. ISSN 1211-9261 
49 DZS. Erasmus + [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: http://www.dzs.cz/cz/erasmus-

plus/?event_date=2014-09-02. 
50 DZS. Erasmus + [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: http://www.dzs.cz/cz/erasmus-

plus/?event_date=2014-09-02. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

Praktická část bakalářské práce se soustředí především na finanční podporu ze 

státního rozpočtu, dotace z krajů (hlavní město Praha), obcí, Českého olympijského 

výboru a dotace z Evropské unie.  

Většina dat byla získána pomocí hloubkového písemného interview na základě 

zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a běžně dostupných 

informacích na stránkách jednotlivých ministerstev, úřadů a jiných subjektů. 

5.1  Finanční podpora ze státního rozpočtu v roce 2013 

Na podpoře sportu se v roce 2013 velkým dílem podílel státní rozpočet. Graf 

níže shrnuje výdaje státního rozpočtu v roce 2013. 

Graf 1: Výdaje státního rozpočtu v roce 2013 

 

Zdroj: Monitor státní pokladna [online]. 2006. [cit. 2014-04-28]. Dostupné na: 

http://monitor.statnipokladna.cz/2013/. 
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5.1.1  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se podílí na podpoře sportu z velké 

části. V následující tabulce je přehled jednotlivých částek za rok 2013. 

Tabulka 2: Podpora činnosti v oblasti sportu roku 2013 

Účel Částka v tis. Kč 

Běžné výdaje 2 062 684 

Výdaje na ISPROFIN 920 100 

Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS) 2 982 784 

Zdroj: MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2014 v oblasti sportu [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné 

na: http://www.msmt.cz/file/33515_1_1/. 

Vysvětlivky: 

ISPROFIN  Informační Systém PROgramového FINancování 

ESD  Evropský soudní dvůr 

SMVS  Správa majetku ve vlastnictví státu 

V tabulce níže je uvedeno rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu – 

výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ – neinvestiční prostředky Program III, 

IV a V.  

Tabulka 3: Všeobecná sportovní činnost v roce 2013 - neinvestiční prostředky 

Program III - V 

Výdajový okruh Částka v tis. Kč 

a) Všeobecná sportovní činnost z toho:  1 297 524 

− Program III – Všeobecná sportovní činnost 63 524 

− Program IV – Údržba a provoz sport. zařízení  154 000 

– Program V – Organizace sportu 1 080 000 

b) kapitálové výdaje – Program 133510 z toho: 620 100 

− Podprogram 133512 – „Všeobecná sportovní činnost“ - plán 300 000 

− Podprogram 133513 – „Sportovní reprezentace“ - plán  320 100 

Zdroj: MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový [online]. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2013-v-oblasti-sportu-vydajovy-1. 

Hlavní zásady rozdělení státní dotace na všeobecnou sportovní činnost pro rok 

2013 jsou rovněž zpracovány v souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 9. 

března 2011 č. 167 „o Koncepci státní podpory sportu v České republice“. V rámci 
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těchto zásad je zpracován systém rozdělování finančních příspěvků pro celou oblast 

všeobecné sportovní činnosti, kam patří školní sport, sport zdravotně postižených 

sportovců, oblast údržby a provozu sportovních zařízení, a to včetně podpory 

organizace sportu. V rámci oblasti „Všeobecné sportovní činnosti“ je podpora pro rok 

2013 s charakterem „Veřejně prospěšných programů“ – neinvestiční prostředky, 

vyhlášena Programy III, IV a V. Od roku 2012 však byla podpora malých akcí,  

tzv. „Ostatní dotace“, zrušena. V porovnání s rokem 2012 je rozpočet ve stejné výši, 

avšak došlo ke změně finančního objemu v rámci oblasti výdajového okruhu všeobecné 

sportovní činnosti. Na základě předložení pozměňovacího návrhu při schvalování 

státního rozpočtu v PS PČR také došlo k navýšení investici programu 133510  

o celkovou částku 300 000 tis. Kč na úkor neinvestičního programu V pro rok 2013.51 

Tabulka 4: Rozdělení státního rozpočtu 2013 – výdajový okruh: „Sportovní 

reprezentace" 

Výdajový okruh Částka v tis. Kč 

a) Sportovní reprezentace z toho:  1 065 160 

a) Podpora sportovní činnosti 700 392 

− Program I – Sportovní reprezentace 368 392 

− Program II – Sportovně talentovaná mládež 332 000 

b) Resortní sportovní centra a ADV z toho: 364 768 

− MO 150 000 

− MV 114 500 

Transfer celkem pro RSC MO a MV 264 500 

VSC MŠMT 88 217 

ADV 12 051 

MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový [online]. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2013-v-oblasti-sportu-vydajovy-1. 

Vysvětlivky: 

RSC  Resortní sportovní centra 

MO  Ministerstvo obrany 

MV  Ministerstvo vnitra 

ADV  Administrativní a správní oblast 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

                                                 
51 MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2014 v oblasti sportu [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/file/33515_1_1/. 
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Úprava rozpočtu RSC a ADV pro rok 2013 je v tabulce níže.  

Tabulka 5: Úprava rozpočtu 

MO 150 000 

MV 114 500 

VSC MŠMT 95 000 

ADV 12 651 

Celkem 372 151 

Rozdíl k původnímu objemu 7 383 

Zdroj: MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový [online]. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2013-v-oblasti-sportu-vydajovy-1. 

Vysvětlivky: 

VSC  Všeobecná sportovní činnost 

Od roku 2013 došlo k zavedení nového systému podpory v rámci oblasti 

zdravotně postižených sportovců, kdy se jedná o přímou podporu sportovní činnosti 

jednotlivých druhů postižení pomocí sportovních svazů. Sportovní organizace Český 

paralympijský výbor (ČPV) pak zůstává zodpovědnou za významné sportovní akce, 

kam patří Letní a Zimní paralympijské hry, Světové Deaflympijské hry, Global Games, 

či další soutěže s mezinárodním charakterem.52 

Dotace programu 133510 za rok 2013 je k dispozici v příloze č. 2. Je zde přehled 

schválených a realizovaných dotací v rámci Programového financování, kdy se jedná  

o investice program 133510 uskutečněné v roce 2013.  

5.1.2  Ministerstvo vnitra ČR 

V roce 2011, 2012 a 2013 byl vydány v rámci Veřejně prospěšného programu 

neinvestiční účelové dotace. Jedná se o veřejně prospěšný program v oblasti tělesné 

přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České 

republiky a rovněž střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a rovněž 

jejich dalších sportovních aktivit, tak jako rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců 

Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, 

zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených 

Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti či zřízených zvláštním 

předpisem, k nimž ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce.  

                                                 
52 MŠMT. Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu - výdajový [online]. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné na: http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2013-v-oblasti-sportu-vydajovy-1. 
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Je důležité definovat také podmínky, jež musel žadatel splňovat. Cílovými 

kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie České republiky  

a Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušníci“) i zaměstnanci 

Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České 

republiky, organizačních složek státu a rovněž příspěvkových organizací zřízených 

Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, či zřízených zvláštním 

předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce.53 

Ministerstvo vnitra ČR poskytuje dotace do sportu, přičemž aktuální dotace za 

roky 2011-2013 jsou vyšší než dříve. Rozpočet po změnách výdajů kapitoly MV ČR je 

uveden v tabulce níže.  

Tabulka 6: Rozpočet po změnách výdajů kapitoly MV ČR  

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR - interní informace. Příloha č. 3 

 

Tabulka 7: Přehled podaných a úspěšných žádostí v rámci dotačního programu a 

rozpočtu po změnách v roce 2011, 2012 a 2013  

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR - interní informace. Příloha č. 3 

5.1.3  Ministerstvo obrany ČR 

Ministerstvo obrany ČR je poskytovatelem dotací pro nestátní neziskové 

organizace (NNO) k uskutečnění jejich projektů, jež přispívají k naplňování cílů státní 

politiky, vyplývajících z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním 

                                                 
53 Ministerstvo vnitra ČR - interní informace. Příloha č.2 

2011 2012 2013

54 591 583 000 54 846 150 000 55 118 684 440

7 000 000 7 000 000 10 000 000

2 313 000 2 344 000 2 269 000

192 303 000 185 313 000 217 153 985

Rok

Výdaje celkem MV ČR - rozpočet po změnách

z toho: Dotace nestátním neziskovým organizacím - Veřejně 

prospěšný program

Dotace nestátním neziskovým organizacím - Rozvoj sportu 

a tělovýchovy

Výdaje na sportovní reprezentaci

Rok 2011 2012 2013

Rozpočet po změnách 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 10 000 000 Kč

Počet podaných žádostí 1 3 2

Počet žádostí úspěšných v dotačním řízení 1 1 1
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neziskovým organizacím, a které vyhlašuje Vláda ČR vždy na následující kalendářní 

rok.54  

Přehled poskytnutých dotací v jednotlivých programech je k dispozici v příloze 

č. 4. 

5.2  Finanční podpora Magistrátu hlavního města Praha 

Jednou z lukrativních možností pro získání dotací pro sportovní projekty a akce 

je Magistrát hlavního města Praha. V níže uvedené tabulce je přehled kapitol sportu, 

počet žádostí, počet podpořených žádostí a další důležité informace. 

Tabulka 8: Dotace hlavní město Praha - 2011-2013 

Rok 2011 2012 2013 

Rozpočet vlastního HMP v Kč 46 409 867 700  43 914 910 000  44 321 103 300  

Rozpočet v kapitole Sport v Kč 218 750 000  152 812 500  350 000 000 

Počet žádostí 1 424 1 603 2 174 

Počet podpořených žádostí 1 255 1 207 1 627 

Počet podpořených grantových žádostí 1 055 1 102 1 587 

Počet podpořených žádostí o partnerství 129 96 32 

Počet záštit celkem* 79 102 41 

Počet mimořádné pomoci 71 9 8 

Mimořádná pomoc v Kč 60 240 000 9 200 000 7 900 000 

Vysvětlivky: *nevede se oddělený přehled udělených záštit v jednotlivých oblastech. 

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy. Příloha č. 5 

Z následujících dat je zřejmé, že v roce 2013 bylo z celkového počtu 2174 

žádostí vyhověno 1587, což je poměrovým vyjádřením 73% finančně podpořených 

žádostí s průměrnou dotací 220 542 Kč. 

 

V roce 2011 byly v Hlavním městě Praha vyhlášeny tyto celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy: 

  

                                                 
54 MOČR. Dotační politika ministerstva obrany [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-

51011/. 
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I. Rekonstrukce a oprava školních sportovišť  

II. Úprava veřejných ploch určených pro sportování  

III. Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů  

IV. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů  

V. Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu55  

 

V roce 2012 byly v Hlavním městě Praha vyhlášeny tyto celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy: 

I. Úprava školních sportovišť  

II. Úprava veřejných ploch určených pro sportování  

III. Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů  

IV. Úsporná technologická opatření pro provoz plaveckých bazénů  

V. Sportovní turnaje a akce celopražského a celostátního významu56  

 

V roce 2013 byly v Hlavním městě Praha vyhlášeny tyto celoměstské programy 

podpory sportu a tělovýchovy: 

I. Provoz a nájmy veřejně přístupných sportovních zařízení (I/1, I/2, I/3, I/4) 

II. Rekonstrukce a modernizace sportovišť 

III. Technologická zkvalitnění plaveckých bazénů a zimních stadionů (III/1, III/2) 

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2) 

V. Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané v hl. 

m. Praze 

VI. Sport handicapovaných (VI/1, VI/2, VI/3) 

VII. Sportovně zdravotní projekty pro seniory 

VIII. Rozvojové a systémové projekty celopražského významu57 

5.3  Finanční podpora obcí 2011 - 2013 - městská část Praha 5 

Dotace do sportu jsou také poskytovány v rámci finanční podpory obcí, 

v případě mé práce městské části Praha 5.  

V níže uvedené tabulce jsou zmíněny celkové rozpočty za roky 2011 - 2013. 

Tabulka 9: Celkové rozpočty v tisících Kč 

                                                 
55 Magistrát hlavního města Prahy. Příloha č. 5 
56 Magistrát hlavního města Prahy. Příloha č. 5 
57 Magistrát hlavního města Prahy. Příloha č. 5 
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Zdroj: Interní materiály.  

Následující tabulka shrnuje granty pro sport v letech 2011-2013.  

Tabulka 10: Granty pro sport v Kč 

 

Zdroj: Interní materiály Městská část Praha 5. Příloha č. 6 

Níže je uveden celkový počet žadatelů pro jednotlivé roky a počet těch,  

kteří byli úspěšní i neúspěšní.  

Celkový počet žadatelů pro rok 2011: 

1.       kolo = 42 žadatelů, z toho úspěšných = 19/ neúspěšných = 23. 

2.       kolo = 12 žadatelů, z toho úspěšných = 7/ neúspěšných = 5. 

Celkový počet žadatelů pro rok 2012: 

       V jediném kole = 66 žadatelů, z toho úspěšných 44/ neúspěšných = 22. 

Celkový počet žadatelů pro rok 2013: 

      V jediném kole =80 žadatelů, z toho úspěšných 39/ neúspěšných = 41. 

Pokud se zaměříme na finanční příspěvky, pak se jednalo od roku 2011 - 2013  

o následující údaje.  

 Finanční příspěvky v oblasti sportu použity na rok 2011: 1 808 660 Kč. 

 Finanční příspěvky v oblasti sportu použity na rok 2012: 1 008 020 Kč. 

 Finanční příspěvky v oblasti sportu použity na rok 2013: 576 249 Kč. 

 Finanční příspěvky – podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 

2013: 4 893 600 Kč. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v roce 2013 bylo z celkového počtu  

80 žádostí o grant úspěšných 48,75% podaných žádostí s průměrnou částkou 38 462 Kč. 

Dále byly poskytnuty prostředky na podporu sportu (576 249 Kč) a podporu činnosti 

mládeže (4 893 600 Kč). Pokud bychom právě na této úrovni spočítali efektivnost 

dotace, dostáváme se k překvapivým číslům. Průměrná hrubá mzda v nepodnikatelském 

sektoru v ČR na konci roku 2013 činila 27 583 Kč tedy ročně 330 996 Kč.58 Pokud 

vezmeme v potaz, že žádost trvá pracovní týden (40 hodin) jednoho zaměstnance  

                                                 
58 ČSÚ. Mzdy a náklady práce [online]. [cit. 2015-13-08]. Dostupné na: 

https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace. 

Rok/v tis. Kč 2011 2012 2013

747692,0 669609,1 712458,3

Rok 2011 2011 2012 2013

Pro oblast sportu v Kč 1. 218 000 – I. Kolo 482. 000 – II. kolo 1. 850 000 1.  500 000
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s průměrnou mzdou v nepodnikatelském sektoru, dostáváme se na částku 6 572 Kč, 

vynásobíme-li to 80 žádostmi v roce 2013, dostáváme se na částku 525 760 Kč. 

Finanční příspěvky poskytnuté na neorganizovanou činnost byly pouze 576 249 Kč. 

Zde je vidět nízká efektivita i na straně žadatele. Pokud k tomu přičteme veškeré 

náklady na získání dotace z pohledu samosprávy Prahy 5, tak čas, který nás stál 

zaměstnanec, dostáváme se na 856 756 Kč, avšak vyplacené finanční příspěvky byly 

pouze 576 249 Kč. Z toho vyplývá neefektivnost tohoto systému.  

5.4  Dotace z Evropské unie 2007 - 2013 

Evropská unie dotuje oblast sportu také pomocí strukturálních fondů. Níže je 

uveden rozbor jednotlivých strukturálních fondů. EU podporuje jednotlivé operační 

programy ČR. Celková výše této podpory činila na roky 2007 – 2013 celkem  

748,8 mld. Kč. Prostředky byly rozděleny do tří fondů: Evropského fondu  

pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti 

(FS). Projekty jsou spolufinancovany z fondů EU prostřednictvím tematických  

a regionálních operačních programů. Přehled částek je uveden v následujícím grafickém 

zobrazení. 

Graf 2: Prostředky EU v letech 2007-2013 na fondy 

 

Zdroj: Regionální operační program Jihovýchod. 

Dále se jedná o sedm regionálních operačních programů (ROP) pro jednotlivé regiony 

soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard EUR:  

 ROP NUTS II Severozápad  

 ROP NUTS II Moravskoslezsko  
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 ROP NUTS II Jihovýchod  

 ROP NUTS II Severovýchod  

 ROP NUTS II Střední Morava  

 ROP NUTS II Jihozápad  

 ROP NUTS II Střední Čechy 

Dílčí ROP jsou dále vysvětleny společně s přehledem částek k čerpání. Přehled 

jednotlivých částek na ROP je uveden v následujícím grafu. 

Graf 3: Rozdělení dotací do regionálních operačních programů v mil. EUR 

 

Zdroj: Vlastní úprava podle Strukturální fondy [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013. 

 

Z výše uvedeného je možné sledovat, že nejvíce finančních prostředků z EU bylo 

přiděleno do ROP Severozápad. Naopak nejméně finančních prostředků šlo do ROP 

Střední Čechy.  

 

Na sportovní aktivity jsou vymezeny jednotlivé kapitoly v rámci dílčích 

regionálních operačních programů, které spadají do prioritních os. Jedná se zejména  
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o prioritní osy - cestovní ruch či rozvoj města. Na tuto činnost byly alokovány zdroje  

z EU v mil. EUR. Jednotlivé procento částky je zachyceno v níže uvedeném grafu. 

Graf 4: Alokace zdrojů z EU na oblast cestovního ruchu/sportu 

 

Zdroj: Businessinfo. ROP Střední Čechy [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/regionalni-operacni-

programy-rop/rop-stredni-cechy.html. 

Z výše uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že nejvíce finančních prostředků  

z jednotlivých ROP do oblasti sportu šlo v letech 2007 - 2013 v ROP Severovýchod  

a ROP Jihozápad. Jednalo se celkem o 20 %. Nejmenší část pak šlo do prioritní osy 

ROP Střední Čechy. Bližší pozornost je zaměřena na ROP Střední Čechy.  

5.5  ROP Střední Čechy 

Pro prioritní osu 2 - Cestovní ruch je z fondů EU vyčleněno celkem 100,6 mil. 

EUR, což je 18,0 % ROP SČ. Jedná se například o vybudování, rozšíření nebo 

modernizace ubytovacího zařízení s doplňkovými službami (multifunkční sportovní 

zařízení včetně půjčoven sportovních potřeb atd.), budování turistických stezek  

i doprovodné infrastruktury, budování cyklostezek a také cyklotras, rekonstrukce nebo 

revitalizace kulturních památek, zřízení, rozšíření a zároveň modernizace jednotného 

informačního systému, tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů  
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a dalších marketingových nástrojů, vybudování, rekonstrukce i obnova skanzenů, muzeí 

a řada dalších.59 

5.6  Programy EU 

Mezi hlavní programy mimo strukturální fondy, tedy programy řízené přímo 

z EU, se z hlediska významnosti řadí iniciativa Evropský rok, Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova, Program sedmého rámce, program Spravedlnost a základní 

lidská práva, program Veřejné zdraví, program Evropa pro občany, program Mládež 

v akci, program Celoživotního učení. Právě poslední z programů je pro oblast sportu 

nejzajímavější spadají pod něj programy jako Grudtvig (zaměření na vzdělávání 

dospělýc), Comenius (zaměření na děti od předškolního věku do středoškolského věku), 

Erasmus (zaměřeno na vysokoškolské vzdělávání), Leonardo Da Vinci (zaměřeno  

na odborné vzdělávání za účelem kvalifikované pracovní síly).60 

  

                                                 
59 Businessinfo. ROP Střední Čechy [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/regionalni-operacni-

programy-rop/rop-stredni-cechy.html. 
60 LUKAVSKÝ.M. Financování sportu ze zdrojů EU. Praha. 2012. Bakalářská práce. Universita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu. Mgr. Šíma J. dostupné na: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130087040/?lang=cs. 
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6  DISKUSE 

V rámci práce bylo možné zjistit, že Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy  

a Ministerstvo vnitra podporují sportovní činnosti dostatečně, avšak na tyto prostředky 

jen velmi těžko dosáhnou malé a střední podniky, či neziskové organizace. Možností 

pro menší subjekty jsou dotace a granty od regionálních úřadů v našem případě 

Magistrát hlavního města Praha a Městská část Praha 5. Byla zde pozornost zaměřena 

také na ROP Střední Čechy a potažmo ve zkratce i na další Regionální operační 

programy. Pro prioritní osu 2 - Cestovní ruch je z fondů EU vyčleněno celkem  

100,6 mil. EUR, což je 18,0 % ROP SČ. V porovnání s ostatními Regionálními 

operačními programy se jednalo o nejnižší částku.  

Co se týká otázky, jak moc je nutné sport dotovat, tak jsem dospěl k závěru,  

že podpora sportu od ministerstev pro zajištění rozvoje dětí a mládeže a bezpečnostních 

složek České republiky je nejen dostatečná, ale i potřebná.  

Pokud bych měl odpovědět, na kolik jsou dotace efektivní, tak mám za to,  

že v samosprávných celcích dotace v podstatě jsou nežádoucí jev hned z několika 

důvodů. Hlavním je protekcionalismus, vznik nekonkurenčního prostředí a možná 

korupce s tím spojená, neefektivnost z důvodu vysoké administrativní náročnosti  

jak na straně státní správy, tak na straně žadatelů.  S tím také souvisí hypotéza,  

zdali je racionální řešení žádat o dotaci. S ohledem na přidělování dotací musím říct,  

že ve většině případů to racionálním řešením je. Avšak pokud vezmeme v potaz 

explicitní náklady obou stran, dostáváme se k hrozivé neefektivitě, důkazem může být 

propočítaný odhad na finanční podporu mimo organizovaný sport od městské části 

Praha 5.  

V tomto sektoru by naopak měla více platit solidarita a přímé příspěvky  

od občanů a firem. Tyto prostředky by státní správa nepřerozdělovala, a proto by státní 

kasa byla bohatší a nemusela by být tak vysoká daňová zátěž. Tím by občanovi zbylo 

více prostředků, které by mohl poskytnout subjektům, u kterých občan uváží,  

že si to za svou práci zaslouží.  

V současné době bude jistě zajímavou možností čerpání dotací i z Českého 

olympijského výboru, který by také mohl být jedním z nástrojů, kterým by se odvedly 

prostředky od státní správy. Bohužel v době získávání dat ještě nebyly žádné 

vypracované výsledky, které by Český olympijský výbor poskytl. 
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7  ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce na téma dotace do sportu z pohledu subjektu působícího 

na Praze 5 byla analýza oblastí dotací ve sportu v České republice. Věřím, že se daný cíl 

práce podařilo splnit. Ke splnění cíle přispěla teoretická část práce, která se soustředila 

na specifika dotací, neziskové organizace, oblast sportu a poskytovatele dotací do 

sportu. Důležitou součástí dané práce byla specifikace změn přijatých v souvislosti  

s novou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinnosti od 1. 1. 2014. Zde bylo možné zjistit, že se změnily 

některé názvy, stanovy, ale i způsob fungování a řada dalších náležitostí. Tato novela 

zavedla mnoho změn v různých oblastech a zatěžuje tak podnikání a běžný život 

nejednomu občanu.  

Byly zde také informace týkající se Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany ČR, Evropské unie a samosprávy.  

V rámci praktické části byla pozornost zaměřena na zjištění údajů týkajících  

se dotací z jednotlivých ministerstev a také v regionálních operačních programech  

a to konkrétně ROP Střední Čechy. V rámci této osy dochází také k financování 

sportovních činností a ubytovacích kapacit. V jednotlivých operačních programech byly 

uvedeny částky, které Evropská unie poskytla na jednotlivé prioritní osy. Bylo zde 

rozděleno celkem 4,66 miliard EUR na sedm regionálních operačních programů (ROP).  

V rámci jednotlivých ROP a rozdělení finančních prostředků na jednotlivé osy 

bylo zjištěno, že nejvíce finančních prostředků z jednotlivých ROP do oblasti sportu šlo 

v letech 2007 – 2013 do ROP Severovýchod a ROP Jihozápad. Jednalo se tak celkem  

o 20 %. Nejmenší část pak byla alokována do prioritní osy ROP Střední Čechy. 

Pro malé a střední subjekty je z uvedených dat nejjednodušší a nejefektivnější 

žádat o podporu kraj, v tomto případě Magistrát hlavního města Praha, kde jsou 

poskytovány částky v řádech statisíců, ale s vysokou úspěšností při žádání o dotace. 

Dotace na sportovní činnost jsou v České republice v přiměřené výši, avšak jsou, 

dle mého názoru, do současné doby velmi neefektivně přerozdělovány. Zde jsem 

zvědav, jak si povede Český olympijský výbor, který nahrazuje dřívější příjem  

od Sazky.  

Dotace na sportovní činnost ze státních zdrojů jsou v České republice dle mého 

názoru dostatečné a dá se říci, že je uspokojena činnost téměř všech sportovních 

organizací a sportovců. Za devízu považuji neefektivnost v přerozdělování dotací,  
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avšak je důležité si uvědomit důležitost sportu a sportovní činnosti v zemi,  

neboť sportovní aktivity působí velmi dobře jak na relaxaci člověka, tak na jeho zdraví  

i výkon. Mít zdravé občany je pro stát důležité, a to především pro ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo. 

 Na druhou stranu je velká škoda, že je v současné době zakázána reklama 

internetových heren a sázkových kanceláří, které nemají kamenné pobočky v České 

republice a tedy neodpovídají České legislativě. Tyto společnosti by jistě přinesly 

mnoho peněz do mládežnických organizací i do profesionálních klubů a tím podpořily 

výsledky českých sportovců a klubů na mezinárodní úrovni. 

Téma této práce je možné použít pro další účely, jako jsou různé statistiky 

týkající se sportu nebo pro potřeby studentů.  
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Příloha 1: Interní informace od Ministerstva financí, e-mailová korespondence 

s Bc. Pavlou Erichovou ze dne 12.3. 2014, odbor Vnější vztahy a komunikace, 

oddělení poskytování informací veřejnosti 
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Příloha 2: Program 133510 v roce 2013. Podpora rozvoje materiálně technické 

základny sportu 

  

 

Zdroj: MSMT. Dotace programu 133510 za rok 2013. http://www.msmt.cz/sport/dotace-programu-

133510-za-rok-2013. 

Evid.číslo Poskytnutá

projektu Název dotačního projektu území IČO dotace /Kč/

133D512003033 TJ-Prostějov-SZNR-Nákup vozidla-xxx CZ0713 22731121 998 400

133D512003053 TJ-Doksy-SZNR-Motorový člun CZ0511 48282375 600 000

133D512003055 TJ-Hodonín-Reko atletických ploch-AS-UP CZ0645 66610176 6 000 000

133D512003057 TJ-Kácov-Přestavba kabin FS CZ0205 27033236 3 000 000

133D512003058 TJ-Vlašim-Reko trávníku-FS-FOT CZ0201 27033317 4 000 000

133D512003068 TJ-Bánov-Reko kabin FS CZ0722 60370220 1 499 000

133D512003085 TJ-Liboc-Reko sportovního areálu-xxx CZ0100 549673 4 900 000

133D512003115 TJ-Čejkovice-Víceúčelové hřiště-xxx CZ0645 48846333 5 000 000

133D512003116 TJ-Praha 14,Kyje-Víceúčelové hřiště UP CZ0100 45249776 6 600 000

133D512003120 TJ-Havířov-Reko SA-LED CZ0803 68941994 2 497 485

133D512003121 TJ-Protivanov-Reko střechy a sociálního zařízení sokolovny-xxx CZ0713 16367880 3 000 000

133D512003139 TJ-Přerov-SZNR-Nákup motorového vozidla-xxx CZ0714 22862943 794 970

133D512003140 TJ-Lovosice-Reko FS - UT3G-FOT CZ0423 18380468 10 000 000

133D512003146 TJ-Hustopeče-Revitalizace hřiště FS CZ0644 64327451 6 000 000

133D512003147 TJ-Česká Skalice-Reko přírodního hřiště FS CZ0523 26668807 5 600 000

133D512003158 TJ-Štítná nad Vláří-Osvětlení FS-FOT CZ0724 13690353 4 500 000

133D512003160 TJ-Lipnice nad Sázavou-Reko fotbalového stadionu - přírodní trávník-FOT CZ0631 15059758 5 000 000

133D512003170 TJ-Újezd u Prahy-Reko tenisových kurtů-TEN CZ0100 14888246 4 900 000

133D512003173 TJ-Jablonec nad Nisou-Reko povrchu tenisové haly-TEN CZ0512 64668533 3 000 000

133D512003176 TJ-Havířov-Osvětlení FS-FOT CZ0803 27008240 4 900 000

133D512003177 TJ-Slavičín-Reko povrchu hřiště-FOT CZ0724 49157345 16 200 000

133D512003178 TJ-Chomutov-Reko povrchu hřiště-FOT CZ0422 26640651 10 000 000

133D512003179 TJ-Bystřice pod Hostýnem-Reko SA-xxx CZ0721 47930225 4 900 000

133D512003184 TJ-Podhorní Újezd-Reko hřiště národní házené-HAZ CZ0522 44477228 5 000 000

133D512003187 TJ-Stříbro-Reko FS - UT3G-FOT CZ0327 18251242 16 100 000

133D512003188 TJ-Brozany nad Ohří-Reko fotbalového stadionu-FOT CZ0423 46768203 5 000 000

133D512003196 TJ-Drnovice-Víceúčelové hřiště-xxx CZ0641 47886706 3 000 000

133D512003197 TJ-Frýdek Místek-Retoping AS-ATL CZ0802 495824 4 800 000

133D512003200 TJ-Olomouc-Víceúčelové hřiště-xxx CZ0712 63729598 5 000 000

133D512003203 TJ-Tršice-Multifunkční sportovní hřiště-xxx CZ0712 45237301 14 900 000

133D512003208 TJ-Vyškov-Osvětlení FS-FOT CZ0646 64447057 4 500 000

133D512003209 TJ-Škvorec-Reko FS-FOT CZ0209 43750494 3 000 000

133D512003214 TJ-Třebíč-Retoping AS-ATL CZ0634 44065558 5 000 000

133D512003215 TJ-Senice na Hané-Víceúčelové hřiště-xxx CZ0712 45237204 4 500 000

133D512003216 TJ-Havířov-Tenisová hala-TEN CZ0803 60337443 10 000 000

133D512003217 TJ-Protivín-Reko hřiště-FOT CZ0314 60869275 3 000 000

133D512003219 TJ-Zborovice-Víceúčelové hřiště-FOT CZ0721 18190171 4 500 000

133D512003223 TJ-Zlín,Kostelec-Rozšíření SA-xxx CZ0724 18757600 2 500 000

133D512003226 TJ-Čáslav-Reko povrchu hřiště FS-UP CZ0205 46405356 9 900 000

133D512003228 TJ-Praha 09,Satalice-Přetlaková hala TK CZ0209 553964 9 000 000

133D512003229 TJ-Velké Hamry-Víceúčelové hřiště-UP CZ0512 16389298 5 000 000

133D512003230 TJ-Lomnice nPopelkou-Reko hřiště FS-UP CZ0514 15044025 13 000 000

133D512003232 TJ-Malše Roudné-Reko víceúčelového hřiště-UP CZ0311 47234016 5 000 000

133D512003233 TJ-Praha 10,Petrovice-Přetlaková hala TK, ČOS CZ0100 66004021 9 315 000

133D512003238 TJ-Ostrava-Rekonstrukce hřiště-FOT CZ0806 43965628 3 000 000

133D512003251 TJ-Praha 10-SZNR-Užitkové vozidlo, házená CZ020A 49629794 1 798 900

133D512003263 TJ-Prostějov-Reko povrchu hřiště-xxx CZ0713 22812563 398 204

133D512003266 TJ-Prostějov-Šatny a zázemí FS CZ0713 22827536 2 964 550

133D512003272 TJ-Chomutov-Reko loděnice CZ0422 43227406 1 998 315

133D512003292 TJ-Hrobce-Výstavba hřiště FS-UP CZ0423 26632331 12 000 000

133D512003307 TJ-Jablonec nNisou-Reko objektu SZ-Břízky CZ0512 68455445 4 900 000

133D512003316 TJ-Mladá Boleslav-Sportovní akademie-hřiště FS CZ0207 42717868 9 236 000

133D512003326 TJ-Jindřichův Hradec-Reko zázemí ZS-Vajgar CZ0313 60818590 3 489 667

133D512003331 TJ-Klatovy-Reko sportovní haly, basketbal CZ0322 22850490 5 000 000

133D512003336 TJ-Náchod-Reko fotbalového hřiště-FOT CZ0523 48653586 10 000 000

133D512003344 TJ-Břeclav-Retoping AS-ATL CZ0644 18511830 5 000 000

133D512003355 TJ-Chrudim-Reko objektu SZ-futsal CZ0531 43501001 3 000 000

133D512003372 TJ-Praha 04,Braník-SZNR-Rolba na úpravu ledu ZS CZ020A 389838 2 000 000

133D512003386 TJ-Prostějov-Reko sportovních šaten-BAS CZ0713 25545558 477 550

http://www.msmt.cz/sport/dotace-programu-133510-za-rok-2013
http://www.msmt.cz/sport/dotace-programu-133510-za-rok-2013
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Příloha 3: Interní informace od Ministerstva vnitra, e-mailová korespondence s 

Petrou Vroblovou ze dne 7.3. 2014, Ekonomický odbor MV 
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Příloha 4: Ministerstvo obrany - dotace za rok 2013 

 

 

Příjemce dotace Název projektu
Dotace celkem            

v Kč

vebr-sport Přebor dětí a mládeže v OB republikové finále 40 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Střelecké memoriály ČsOL k připomenutí památky 

významných vojáků naší armády
70 000

" Československá obec legionářská o. s. " Střelecké soutěže ČsOL 70 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Branné soutěže ČsOL pro rozvoj fyzické zdatnosti 

občanů ČR
63 000

" Československá obec legionářská o. s. " Zborovský závod branné zdatnosti 60 000

" Československá obec legionářská o. s. " Branné soutěže Battlefield 70 000

" Československá obec legionářská o. s. " Uspořádání branné akce ,,Silový víceboj'' 24 000

" Československá obec legionářská o. s. " Branná soutěž Antimony 35 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Střelecké soutěže o pohár předsedy ČsOL ,,Veteránský 

revolver"
45 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Uspořádání mezinárodního sportovního klání ,,Modrých 

baretů"
53 000

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Memoriál mjr. Ing. Karla Špatenky v malé kopané 20 000

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Dukla Minicup, fotbalový turnaj přípravek 22 000

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Memoriál PaedDr. Arnošta Šulce, otevřený turnaj v 

bowlingu mužů a žen
20 000

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Velká cena AČR v brokové střelbě 30 000

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Turnaj tolerance o pohár místopředsedkyně senátu 

parlamentu České republiky v malé kopané  
70 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR Závod 3 vrchů 2013 - 11. ročník 40 000

Pionýr Setonův branný závod 15 000

DROPZONE Prostějov Pohár hvězdného nebe 63 000

DROPZONE Prostějov Evropská liga 60 000

DROPZONE Prostějov ,,Branný závod" 64 000

DROPZONE Prostějov ,,Skáče celá rodina aneb setkání parašutistů všech věků" 65 000

DROPZONE Prostějov Den výsadkových veteránů 58 000

DROPZONE Prostějov Dětský den v oblacích 65 000

DROPZONE Prostějov Kurz bezpečnosti létání na padáku 59 000

DROPZONE Prostějov Pohár dvojčlených formací 63 000
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DROPZONE Prostějov Pohár královské disciplíny 60 000

DROPZONE Prostějov Víkend velkých formací 70 000

DROPZONE Prostějov Pohár střemhlavého volného pádu 58 000

BÍLÝ LEV o.s. Brdská výzva 70 000

Nadace pozemního vojska AČR II. ročník dne obránců vlasti 46 000

Vodní záchranná služba Českého červeného 

kříže
Vodní záchrana a činnosti v krizových situacích 67 000

Vodní záchranná služba Českého červeného 

kříže
Akční dny s vodními záchranáři 68 000

ARMÁDNÍ SPORTOVNÍ KLUB 

STRAKONICE

ALES HOCKEY CUP 2013 - otevřený turnaj o pohár 

velitele 25. PLRB Strakonice v ledním hokeji
40 000

FK Řepeč - Opařany Fotbalový turnaj přípravek v malé kopané 33 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR Na suchu i na vodě, vždy v dobré náladě! 70 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR WOLFRAM 2013 15 000

Junák - svaz skautů a skautek ČR Noční výsadek ,,Věrni zůstaneme" 2013 50 000

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Den prevence, sportu a branné přípravy 65 000

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Den branné přípravy 50 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Prezentace přínosu ozbrojených sil pro vznik a rozvoj naší 

vlasti
100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 68. 

výročí osvobození Československa v Čechách
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 68. 

výročí osvobození Československa na Moravě
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 68. 

výročí osvobození Československa v Praze
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 95. 

výročí založení Československa
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti Dne 

veteránů 11.11.
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 

významných výročí spojených s bojem našich legionářů
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejných pietních aktů u příležitosti 

významných výročí spojených s boji našich vojáků ve 2. 
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Vojensko-historické ukázky k prezentaci přínosu 

ozbrojených sil na vznik a rozvoj naší vlasti
100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Výstavy prezentace přínosu ozbrojených sil na vznik a 

rozvoj naší vlasti
100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Informační operátor ČsOL 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Československé legie ve Francii 1914 - 1918 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Československé legie v Itálii 1915 - 1918 100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejného pietního aktu k uctění památky 

umučených důstojníků odbojové organizace Obrana 
20 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Uspořádání Setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí 

INMEP
100 000
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Zdroj: MOCR. Dotační politika ministerstva obrany [online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné na: 

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-

51011/. 

" Československá obec legionářská o. s. "
Připomínka bitvy u Piavy a jejího přínosu pro vznik a 

rozvoj naší vlasti
100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Výzbroj a výstroj československých legií 100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Zabezpečení veřejného pietního aktu k uctění památky na 

padlé hraničáře
20 000

" Československá obec legionářská o. s. " Růže pro válečné veterány 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Odboj a válečná léta na Mladoboleslavsku 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Oheň (bez)naděje 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Československé legie na Slovensku 100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Přednášky o přínosu ozbrojených sil pro vznik a rozvoj 

České republiky
94 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Výstava Československé legie a legionáři 

královéhradecka
70 000

" Československá obec legionářská o. s. " Výstava Finanční stráž v Lužických horách 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Festival vojenských filmů 100 000

" Československá obec legionářská o. s. "
Setkání válečných veteránů s veřejností a prezentace 

ozbrojených sil
100 000

Nadace pozemního vojska AČR Výstava polní obvaziště 48 000

Nadace pozemního vojska AČR
Výstava k 45. výročí invaze vojsk varšavské smlouvy do 

ČSSR
51 000

Nadace pozemního vojska AČR Pietní akty k 68. výročí osvobození 20 000

Nadace pozemního vojska AČR Pietní akt k 95. výročí ukončení 1. světové války 18 000

Člověk v tísni o.p.s. Den příběhů bezpráví 2013 100 000

Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.
Znalostní internetová soutěž k 75. výročí podpisu 

Mnichovské dohody
44 000

Asociace nositelů legionářských tradic, o.s.
Besedy - 95. výročí vzniku samostatného 

československého státu a ztráta samostatnosti 20 let poté 
100 000

Klub vojenské historie Břeclav BŘECLAV 1938 98 000

MILITARY MUZEUM GENERÁLA 

SERGĚJE JANA INGRA
Vlkošské dny vojenských tradic 2013 100 000

MILITARY MUZEUM GENERÁLA 

SERGĚJE JANA INGRA
KYJOV - MĚSTO VÁLEČNÝCH HRDINŮ 100 000

Česká rada dětí a mládeže BAMBIRIÁDA 2013 100 000

" Československá obec legionářská o. s. " Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2013 7 000 000

MILITARY MUZEUM GENERÁLA 

SERGĚJE JANA INGRA
Můj soused byl válečný hrdina 66 000

MILITARY MUZEUM GENERÁLA 

SERGĚJE JANA INGRA
Den se lvíčkem Mírou 2013 92 900

CELKEM: 11 887 900
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Příloha č. 5: Interní informace získané od Magistrátu hlavního města Prahy, e-

mailová korespondence s Mgr. Michaelou Knappovou, odbor školství mládeže a 

sportu, oddělení sportu volného času a projektů 
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Příloha č. 6: Interní informace získané od Městské části Praha 5, e-mailová 

korespondence s Bc. Kamilou Bartoňovou ze dne 10.4. 2014, referent sportu 
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