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Sport v České republice

 Sport je tělesná aktivita, která je provo-
zována příležitostně nebo organizovaně. 
Cílem je dosažení nebo vylepšení fyzické 
kondice, duševní pohody a upevňování 
zdraví. Sportovní činnost zahrnuje jak po-
hybové aktivity, tak výkonnostní nebo i vr-
cholový a profesionální sport.

 Sportovní činnost v České republice je za-
jišťována sportovními organizacemi, které 
jsou nestátními neziskovými organizacemi. 
V České republice působí několik velkých 
zastřešujících sportovních organizací, kte-
ré mají celorepublikovou působnost a sdru-
žují sportovní svazy a sportovní kluby. Jejich 
činnost je upravena ve stanovách. Spor-
tovní svazy řídí a organizují činnost v pří-
slušném sportu na území České republiky, 
zodpovídají za státní reprezentaci a zastu-
pují příslušný sport v mezinárodních orga-
nizacích. Existují také organizace dle mezi-
národních struktur, jako Český olympijský 
výbor, Český paralympijský výbor nebo 
Česká asociace univerzitních sportů.

 V České republice funguje kolem 20 000 
sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not, které registrují 2 500 000 členů. V ka-
tegorii mládeže je registrováno více než 
600 000 sportovců. Majetek, který tyto 
organizace vlastní nebo provozují, má hod-
notu 60 000 000 000 Kč.

Státní podpora sportu 
v České republice

 Základním právním předpisem je zá-
kon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 
stanovuje sport jako veřejně prospěšnou 
činnost. Dále specifikuje kompetence jed-
notlivých resortů. Péčí o podporu sportu 
v České republice je pověřeno Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. V kapitole 
333 státního rozpočtu – Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy – je výdajový 
blok Podpora činnosti v oblasti sportu, kte-
rý se následně dělí na okruhy Reprezenta-
ce a Tělovýchova. Zákon o podpoře spor-
tu ukládá Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvu obrany a Minis-
terstvu vnitra zřídit a podporovat resortní 
sportovní centra, která slouží k zajištění 
státní sportovní reprezentace. Ministerstvu 
zdravotnictví je v zákoně uloženo zřídit la-
boratoř dopingové kontroly.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy realizuje státní podporu činnosti 
v oblasti sportu vyhlášením dotačních pro-
gramů pro fiskální rok. Požadavky sportov-
ního prostředí jsou ovšem násobně vyš-
ší než rozpočet výdajů na tuto podporu. 
Úspěšnost žadatelů u některých programů 
nedosahuje ani 20 %.

 Podpora z veřejných rozpočtů je nezane-
dbatelná a je rovněž realizována systémem 
regionálních (krajských a obecních) dotací. 

 Státní podpora sportovní činnosti ve vzta-
hu k vývoji státního rozpočtu a k vývoji HDP





Oblasti a výše státní podpory 
v České republice

Podpora činosti  
v oblasti sportu 1 900 000 

Okruh sportovní reprezentace 986 000
RSC (MO, MV, MŠMT, ADV) 361 000
Program 1 – 
Sportovní reprezentace 367 000
Program 2 – 
Sportovní centra mládeže 175 000
Program 3 – Sportovní talent 83 000

Okruh tělovýchova 914 000
Program 4 – Sportovní střediska 80 000
Program 5 – Sport pro všechny 30 000
Program 6 – Sport a škol 20 000
Program 7 – 
Sport zdravotně postižených 9 000
Program 8 – Údržba a provoz 
sportovních zařízení 175 000
Program 233 510 – 
Obnova a rozvoj MTZ 600 000

Oblasti podpory zahrnují obě formy spor-
tovní činnosti, a to jak reprezentaci (včetně 
talentované mládeže), tak i nevrcholovou 
sportovní činnost. Základním problémem 
je, že objem prostředků zahrnujících kom-
pletní spektrum aktivit není dostačující. 
V Evropské unii se v podpoře sportu řadí-
me až na poslední příčky.

Výdaje na sportovní činnost na jednoho 
obyvatele v rámci Evropské unie
 
Výdaje na sportovní činnost v poměru 
k HDP v rámci Evropské unie

Definice cílů sportovní činnosti  
v České republice

Sport je činnost, která je založena na spo-
lečenských, výchovných a kulturních hodno-
tách. Sportovní činnost nerozlišuje aktéry 
dle pohlaví, rasy, věku, náboženství nebo 
víry, sexuální orientace nebo společenského 
a ekonomického zázemí. Sportovní činnost 
je významným faktorem v oblasti prevence 
civilizačních chorob a úrazů a je přínosem 
k pozitivnímu vývoji v oblasti zdravého ži-
votního stylu. Česká republika by měla být 
na základě reprezentace a prezentace čes-
kého sportu připravena maximalizovat své 
výnosy jak v oblasti sportu, tak i v jiných 
oblastech. Podpora sportovní činnosti vede 
i ke zvýšení obchodních aktivit a multipli-
kačnímu efektu v odvětví, které v současné 
době patří ke stabilním segmentům.

Společenský přínos sportu
Sportovní činnost je nejvýznamnější ob-
čanskou aktivitou, a to jak z hlediska his-
torického, tak z hlediska počtu organizova-
ných členů. Některé sportovní organizace 
byly založeny ve druhé polovině 19. století 
nebo na úplném počátku 20. století. V sou-
časné době je ve 20 000 sportovních or-
ganizací registrováno 2 500 000 občanů 
České republiky.  

Občanská společnost a aktivní občanství
Sportovní organizace v České republice 
fungují jako nestátní neziskové organizace. 
Jsou tedy nejvýznamnějším segmentem 
v neziskové sféře v naší zemi. Jejich regi-
onální infrastruktura jako jedna z mála ko-
píruje strukturu státní a veřejné správy. Or-
ganizace jako Česká obec sokolská, Český 
olympijský výbor nebo Autoklub České re-
publiky přispěly k utváření národní identity 
a následně ke vzniku samostatného Čes-
koslovenska v roce 1918.





Sportovní činnost učí mládež i dospělé 
k aktivitě v mimopracovním životě. Pro-
hlubuje vnímání respektu ke psaným i ne-
psaným pravidlům, respektu k okolí a jeho 
práci, disciplínu a solidaritu. Stejně tak 
jsou sportovní organizace schopny sezná-
mit své členy s hierarchií občanských i po-
litických postupů, uplatňování občanských 
práv a plnění povinností.

Dobrovolnictví a volný čas
V České republice je práce ve sportovních or-
ganizacích založena na dobrovolnické bázi. 
Statisíce dobrovolných pracovníků pracují 
s více než 600 000 dětí a mladých ve svém 
volném čase a bez nároku na jakoukoliv od-
měnu. Poskytují tak výchovu a neformální 
vzdělání generaci lidí, kteří jsou našimi ná-
sledovníky a budoucností naší země. Tímto 
způsobem je utvářena část národního po-
vědomí a národní identity.

Prevence a sociální integrace
Sportovní činnost je kvalitní formou vyu-
žití volného času všech věkových katego-
rií občanů České republiky. Sport u svých 
aktérů rozvíjí sociální dovednosti, jako jsou 
schopnost spolupráce, loajalita k okolí, po-
cit sounáležitosti a spoluúčasti. Sportovní 
činnost také významným způsobem posi-
luje hospodářskou a společenskou soudrž-
nost a pomáhá vytvářet integrovanější spo-
lečnost. Sport nerozlišuje účastníky podle 
pohlaví, rasy, vyznání, sexuální orientace 
ani ekonomického zázemí.

Zdravotní přínos sportu 
a zdravý životní styl
Mezinárodní studie prokazují, že nedosta-
tek pohybové aktivity zvyšuje výskyt nad-
váhy, obezity a četných onemocnění, která 
snižují kvalitu života a významně se podílejí 
na výdajích zdravotního systému.

Prevence civilizačních chorob
Sport je nástrojem, který zvyšuje fyzickou 
kondici obyvatelstva a poskytuje možnost 
relaxace a obnovy sil aktivní formou. Sport 
nabízí aktivní formu prevence obezity, kar-
diovaskulárních chorob, diabetu apod. 
Stejně tak nabízí atraktivní možnost od-
počinku. Na ekonomickém fóru v Davosu 
v roce 2009 bylo konstatováno, že „každý 
dolar investovaný do sportu ušetří čtyři do-
lary ve zdravotnictví“. 

Prevence proti úrazům 
Fyzická zdatnost a pohybová průprava jsou 
přínosné nejen pro život samotný a pro vý-
kon v pracovním životě, ale i jako preven-
ce zbytečných úrazů. Zvýšením zdatnosti 
a koordinace pohybu je možné předejít zby-
tečným úrazům, které opět zvyšují náklady 
na zdravotní zabezpečení občanů.

Zabezpečení zdravého vývoje občanů
Sportovní průprava a sportovní přípra-
va jsou nedílnou součástí společnosti. Je 
důležité, aby děti byly vedeny k pohybo-
vým aktivitám, jak aktivní, tak teoretické. 
Správné pohybové návyky i správné stra-
vovací návyky jsou významným sociálním 
a ekonomickým faktorem pro zdravý rozvoj 
a vývoj společnosti.

Reprezentace a prezentace 
České republiky
Mezinárodní sportovní soutěže se staly 
významnými společenskými událostmi. 
Sportovní reprezentanti jsou považování 
za „vyslance“ svých zemí a svými výkony 
dávají další rozměr zahraniční prezentaci. 
Samozřejmě jsou zdrojem národní hrdosti 
a vlastenectví. Jsou také inspirací pro děti 
a mládež, pro dospělé v jejich pracovním 
životě i v občanské aktivitě.
 



Reprezentace České republiky
Sportovní reprezentace České republiky je 
zajišťována národními sportovními svazy, 
které řídí a podporují činnost svých členů 
v mezinárodních organizacích a na meziná-
rodních sportovních soutěžích. Sportovní 
svazy spolu s resortními sportovními centry 
odpovídají za sportovní přípravu reprezen-
tace. Podmínky pro jejich činnost vytvářejí 
sportovní organizace a odborná pracoviš-
tě. Český olympijský výbor a Český para-
lympijský výbor. Sportovní svazy zajišťují 
a organizují účast českých reprezentantů 
na mezinárodních soutěžích. Hlavním cí-
lem státní účasti je podpořit rozvoj talen-
tované mládeže v oblasti sportu a proces 
sportovní přípravy.

Prezentace České republiky
Česká republika se úspěchy svých sportov-
ců na významných sportovních akcích pre-
zentuje jako vyspělá země, která je schop-
na zajistit ekonomické, sociální, sportovní 
a kulturní podmínky pro občany naší země. 
Sportovní prezentace patří k jedné z forem 
propagace České republiky v zahraničí 
a následně generuje ekonomické přínosy 
pro státní rozpočet, soustavu veřejných 
rozpočtů, ale i pro komerční subjekty v ob-
lastech zahraničního obchodu, cestovního 
ruchu i vnitřního trhu.

Významné sportovní akce
Pořádání významných sportovních akcí roz-
víjí identifikaci české společnosti se spor-
tem. Účast nejlepších českých sportovců, 
ale i světových hvězd sportu na české spor-
tovní půdě je důležitou podporou českého 
sportu, ale hlavně České republiky jako cel-
ku. Do mediálních výstupů po celém světě 
se dostávají informace o naší zemi, ale je 
vytvářeno i vizuální povědomí o České re-
publice. Na základě účasti na sportovních 
akcích v České republice, a to jak ze strany 
sportovců, tak diváků, je možné předpo-

kládat multiplikační efekt z opakovaných 
návštěv, které již nesouvisí se sportovními 
událostmi.

Opatření k zabezpečení sportovní  
činnosti v České republice

Zákon o podpoře sportu 
Vypracovat a předložit zcela nový návrh zá-
kona o podpoře sportu, kde bude zachová-
na identita sportu jako veřejně prospěšné 
činnosti. Dále zde budou definovány cíle 
a oblasti podpory a stanovena výše podpo-
ry. Státní podpora bude zafixována pomě-
rem ke státnímu rozpočtu. 

Kapitola pro podporu sportu  
Zřídit novou kapitolu státního rozpočtu pro 
podporu sportu a vytvořit novou státní or-
ganizaci nebo transformovat stávající stát-
ní organizaci, která bude správcem takové 
kapitoly. Sportovní činnost je vzhledem 
ke svému společenskému rozšíření a so-
ciálním a zdravotním funkcím oprávněna 
disponovat vlastní rozpočtovou kapitolou. 
Tato forma hospodaření se státními pro-
středky je naprosto transparentní, a to jak 
pro státní a veřejné úřady, tak i pro organi-
zace působící v oblasti sportu. 

Agentura pro podporu sportu
Organizační složka státu nebo příspěvková 
organizace, která by spravovala kapitolu 
podpory sportu, by nebyla ministerstvem, 
a to z toho důvodu, že náklady na provoz 
takového úřadu jsou příliš vysoké a čer-
paly by prostředky, které mají být určeny 
na podporu sportovní činnosti. Není žádou-
cí, aby v současné situaci bylo zvyšováno 
administrativní a technické zabezpečení 
v rámci státní správy na podporu sportu. 
Na vedení, řízení a samotném výkonu 
správních činností této instituce by se po-
díleli zástupci státní správy, sportovních 



organizací a akademických i komerčních 
organizací. Takovým opatřením by bylo do-
saženo maximální transparentnosti, efek-
tivnosti a hlavně odbornosti.
Současně by tak vznikla nová platforma 
pro komunikaci a spolupráci orgánů státní 
správy, veřejné správy, sportovních orga-
nizací a dalších zainteresovaných institucí 
a organizací.

Státní rozpočet pro podporu sportu
Stanovit výši státní podpory sportu pro-
centem z výdajů státního rozpočtu. Jestliže 
v současné době dosahuje státní podpora 
0,23 % ze státního rozpočtu a analýza fi-
nancování sportu v České republice kon-
statuje, že sportovní činnost je podfinan-
cována minimálně o 1,100 mld. Kč, je 
žádoucí, aby se tato podpora zafixovala 
na výši 0,35 % z objemu státního rozpoč-
tu. Došlo by tak k dosažení efektu, který 
by korespondoval se závěry ekonomických 
studií provedených v České republice.

Zákon o provozování sázkových a jiných 
podobných her
Vypracovat a předložit zcela nový návrh 
zákona o provozování sázkových a jiných 
podobných her. Zákon by měl jednoznač-
ně stanovit druhy her a subjekty, které 
jsou povinny odvádět část svých výtěžků. 
Také by měl striktně vymezit oblasti, v je-
jichž prospěch je možné tyto výnosy vyu-
žít. Sport by měl být určen jako primární cíl 
těchto výnosů.

Sjednocení sazby odvodů provozovatelů 
her
Procentuální sazba odvodů z výtěžků pro-
vozovatelů sázkových a jiných podobných 
her by měla být sjednocena. Vzhledem 
k tomu, že společnosti působící na lote-
rijním trhu nemají povinnost odvádět daň 
z příjmů právnických osob, je nepochybně 
žádoucí, aby sazba byla srovnatelná se 

sazbou daně z příjmů právnických osob, 
a to ve výši minimálně 20 % plus správní 
poplatky státnímu rozpočtu a soustavě 
veřejných rozpočtů. Takovým opatřením je 
možné dosáhnout výnosu až 2,7 mld. Kč.

Vymezení sportu jako příjemce odvodů
Sport a sportovní činnost jsou v České re-
publice provozovány v neziskovém sektoru 
a na základě dobrovolnictví. Plní mnoho 
společenských cílů ve zdravotní a sociální 
oblasti a v oblastech neformálního vzdělá-
vání, výchovy mládeže a sportovní repre-
zentace. Na sázkovém a loterijním trhu 
jsou segmenty, které přímo participují 
na sportu a jeho výkonu. Sportovní činnost 
by tedy měla být hlavním příjemcem výno-
sů z této podnikatelské činnosti.

Uložení odvodů do kapitoly pro podporu 
sportu
Nové zákony o podpoře sportu a o sázko-
vých a jiných podobných hrách by měly 
stanovovat kapitolu podpory sportu jako 
příjemce výnosů ze sázkových her.
 
Ostatní zákonné normy
Návrhy novel zákonů nebo nařízení vlády 
souvisejících se sportem a sportovní čin-
ností, které by mohly participovat na napl-
nění kapitoly podpory sportu

a) Zákon o zdravotním pojištění
Možnost využití finančních prostředků 
z odvodů na zdravotní pojištění, které by 
plnily funkci zdravotní prevence.

b) Zákon o daních z příjmů fyzických a práv-
nických osob

Možnost zavedení odečitatelných položek 
z daně z příjmů právnických osob, které 
podporují sportovní činnost v oblasti nezis-
kového sektoru.



Možnost zavedení odečitatelných položek 
z daně z příjmů fyzických osob, které dob-
rovolnicky pracují v neziskovém sektoru 
v oblasti sportovní činnosti.

Prioritní oblasti podpory sportu 
v České republice

Podpora mladeže
Státní podpora sportovní činnosti v oblasti 
mládežnických věkových kategorií je ne-
zbytná. Jedná se o věkové rozmezí mezi 
6. a 21. rokem sportovce. V nižších věko-
vých kategoriích se jedná o zabezpečení 
široké sportovní základny a o všeobecnou 
pohybovou průpravu. Následná kategorie 
se zaměřuje na specializaci v jednotlivých 
sportech a rozvoj sportovního talentu. V ju-
niorských kategoriích se již jedná o speci-
alizovanou a intenzivní sportovní přípravu, 
která má mít dopad na sportovní repre-
zentaci. Státní podpora by měla zahrnovat 
rozvoj zdravotního a fyzioterapeutického 
zabezpečení, a to jak ve formě poskytnutí 
péče, tak ve formě metodické a edukační.

Sportovní příprava a pohybová průprava
Věková kategorie 6–10 let
Státní podpora sportovních organizací, které 
v rámci své činnosti pečují o rozvoj sportovní 
činnosti mládeže a disponují širokou mládež-
nickou základnou. Tyto organizace musí za-
jistit kvalifikované trenérské nebo cvičitelské 
zabezpečení a metodickou podporu. 
Cílem je, aby se mládežnická základna 
rozšiřovala a aby mladí sportovci získávali 
správné pohybové návyky, ale zároveň roz-
víjeli i své sociální dovednosti v kolektivu.

Specializace na jednotlivé sporty
Věková kategorie 11–15 let
Státní podpora národních sportovních sva-
zů, které v rámci mezinárodní a národní 
autorizace plní roli gestora pro příslušné 

sporty. Sportovní svazy zajistí potřebnou 
a bezpečnou infrastrukturu pro sportovní 
přípravu, kvalitní trenérské zajištění a me-
todickou činnost pro celé sportovní odvětví.
Cílem je, aby se mládežnická základna 
nesnižovala a sportovci plně rozvíjeli své 
nadání a píli, orientovali se v prostředí 
organizace a seznámili se s teorií sportu 
a zdravým životním stylem. 

Intenzivní sportovní příprava
Věková kategorie 16–21 let 
Státní podpora národních sportovních sva-
zů, které v rámci mezinárodní a národní 
autorizace plní roli gestora pro příslušné 
sporty. Sportovní svazy stanovují kritéria 
pro zařazení sportovců do vrcholové spor-
tovní přípravy. Sportovní svazy také zvolí 
formu nebo model intenzivní přípravy vy-
braných sportovců. Trenérská, metodická 
a medicínská činnost musí být poskytová-
na na vysoké úrovni. 



Cílem je, aby byl vytvořen kvalitní základ 
pro sportovní reprezentace, ale za před-
pokladu, že nebude omezen společenský 
rozvoj osobnosti sportovce a snížena jeho 
dispozice ke vzdělávání. 

Sportovní reprezentace

Státní podpora sportovní reprezentace je 
přínosná pro vnímání sportovní činnosti, 
pro upevňování národního povědomí a pro 
prezentaci země v zahraničí. Jedná se o vě-
kovou kategorii 19–21 let a více. Sportovní 
reprezentace musí být zajišťována národ-
ními sportovními svazy, které jsou jako 
jediné oprávněny k působnosti v meziná-
rodních soutěžích. Na základě historického 
přístupu ke sportovní reprezentaci fungují 
i resortní sportovní centra některých mi-
nisterstev. Tato podpora je vzhledem k in-
frastrukturním i personálním záležitostem 
přínosná, ale mělo by dojít ke změně v ob-
lasti administrativního zabezpečení, kde by 
měly být sníženy náklady. 
Státní podpora by měla zahrnovat vytvoře-
ní centra medicínského zabezpečení. Ta-
kové středisko by zajišťovalo metodickou 
a edukační činnost pro profesně zaměřené 
pracovníky sportovních svazů a poskytova-
lo odbornou péči pro talentovanou sportov-
ní mládež a reprezentaci. 
Státní podpora by měla být jasně urče-
na na pořádání významných sportovních 
akcí na našem území. Musí být stanovena 
striktní pravidla pro podporu žádostí o po-
řádání takové události, provedena nezávis-
lá analýza technické, sportovní i ekonomic-
ké náročnosti a stejně tak musí být dána 
kritéria a limity pro finanční podporu akce 
a sankce za neplnění deklarovaných pod-
mínek. 

Centra sportovní reprezentace 
Státní podpora sportovních organizací za-
jišťujících vrcholovou sportovní přípravu 

sportovní reprezentace. Těmito organiza-
cemi jsou národní sportovní svazy nebo 
sportovní instituce, které jsou se souhla-
sem sportovních svazů definovány národ-
ním koordinátorem. Základní podmínkou 
musí být, že v těchto centrech musí pů-
sobit nejlepší trenéři, metodici a zdravotní 
pracovníci pro příslušné sporty. 
Je potřeba vyhodnotit státní podporu spor-
tovní infrastruktury, která je zčásti vlastně-
na státními orgány, zčásti veřejnými organi-
zacemi a zčásti sportovními organizacemi. 
Je žádoucí stanovit funkční celky v rámci 
stávající soustavy reprezentační infrastruk-
tury ve shodě se sportovními svazy a vlast-
níky. 
Státní podpora se bude stanovovat na zá-
kladě celkové členské základy, mládežnic-
ké základny, hodnoty materiálně-technické 
základny, finanční náročnosti technického 
zabezpečení, výsledků dosažených v me-
zinárodních soutěžích, počtu a rozměru 
pořádaných sportovních akcí a zájmu ve-
řejnosti.
Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní za-
bezpečení sportovní reprezentace v gesci 
sportovních svazů a vymezit kompetence 
a zodpovědnosti pro jednotlivé články pod-
pory sportovní reprezentace. Státní podpo-
ra se zaměřuje na materiálně-technickou 
základnu, trenérské zabezpečení, sportov-
ní infrastrukturu, metodické a zdravotní za-
bezpečení.

Technické, metodické  
a zdravotní zabezpečení 
Státní podpora se bude soustředit na in-
stituce nebo organizace, jež jsou schopny 
poskytnout sdružené nebo specializované 
odborné zázemí pro národní sportovní sva-
zy v oblastech technického, metodického 
a zdravotního zabezpečení. Vytvořila by 
se soustava specializovaných pracovišť. 
V naší zemi pracuje na podpoře sportu 
a činností s ním souvisejících mnoho me-



zinárodně uznávaných odborníků, jejichž 
práce není centrálně koordinována ani 
podporována. Do takových center je mož-
no zahrnout i činnost ve vědě a výzkumu, 
která má přesah do pohybových aktivit, 
technických inovací v materiální oblasti 
nebo informačních a komunikačních tech-
nologií a zdravotní péče.
Cílem je vytvoření plnohodnotného infor-
mačního systému pro podporu sportu, kte-
rý by sloužil státní, veřejné správě. Tento 
systém by monitoroval finanční podporu 
jednotlivých sportů, center a infrastruktur-
ních článků, ale i sportovců a personálu. 
Poskytoval by metodické informace týkající 
se sportovní a jiné sportovní přípravy, které 
by do něj vkládaly osoby autorizované spor-
tovními svazy. Dalším důležitým cílem je vy-
tvoření pracoviště (centra excelence), které 
by poskytovalo zdravotní a fyzioterapeutic-
kou péči sportovní reprezentaci a talento-
vané mládeži, publikovalo metodické ná-
vody pro tuto oblast a pořádalo edukační 
kurzy. Tímto opatřením by došlo ke snížení 
počtu zbytečných přerušení nebo ukončení 
sportovní činnosti z důvodu nedostatečné 
zdravotní péče.

Významné sportovní akce
Státní podpora významných sportovní akcí 
pořádaných na našem území může přispět 
k propagaci sportovní činnosti u celé popu-
lace, k propagaci naší republiky v zahraničí 
i k rozvoji ekonomických odvětví. Příjem-
cem této podpory může být pouze národní 
sportovní svaz, který je národním i meziná-
rodním garantem sportovní činnosti.
Významné sportovní akce by měly být pořá-
dány ve sportovních odvětvích, která mají 
členskou a diváckou základnu a pro kte-
rá je na našem území vytvořena základní 
sportovní infrastruktura, a není tedy tře-
ba výrazných investic pro jejich výstavbu. 
Před schválením státní podpory musí být 
provedena analýza, a to jak sportovního, 

tak ekonomického zabezpečení a výnosů. 
Poskytnutí státní podpory musí být zafixo-
váno na přímém poměru k ostatním zdro-
jům pořádajícího svazu, čímž se zabrání 
neefektivnímu navyšování rozpočtu na ta-
kovou událost. V podmínkách státní pod-
pory musí být stanovena reálná sankce pro 
příjemce této podpory.
Cílem je, aby se v naší zemi konaly akce 
ve sportech, které mají dlouhodobou tra-
dici, je pro ně zajištěna základní sportovní 
infrastruktura a nejsou časově a personál-
ně náročné. Při pořádání mládežnických, 
krátkodobějších a tradičních projektů mo-
hou sportovní organizace a orgány státní 
správy získat zkušenosti, které mohou být 
v dlouhodobém horizontu využity při spor-
tovních akcích většího rozměru.  

Sportovní činnost

Státní podpora sportovní činnosti je vel-
mi významným článkem veřejné podpory 
společensky prospěšných aktivit. Všeo-
becná sportovní činnost je velmi rozmani-
tá a v naší zemi je nejrozšířenější v oblasti 
neziskového sektoru a občanských aktivit. 
Důležitým faktorem je, že oblast sportu 
a sportovní činnosti již dlouhou dobu plní 
základní podmínku veřejné podpory, kte-
rou je spoluúčast příjemce podpory. Podle 
mnoha autorizovaných studií se členové 
sportovních organizací podílejí na financo-
vání téměř 50 % z celkových objemů, což 
je v porovnání s ostatními činnostmi velmi 
vzácné, ale i náročné. Nefinanční plnění 
spočívá v investici volného času do provo-
zování veřejně prospěšné činnosti, občan-
ské aktivity, která nezatěžuje státní rozpo-
čet, investice do neformálního vzdělávání 
a rozvoje dobrovolnické činnosti přínosné 
pro celou společnost. Součástí péče orgá-
nů státní a veřejné správy musí být také 
podpora rozvoje a údržby sportovní infra-



struktury. Sportovní zařízení musí být širo-
ké sportovní veřejnosti nejen dostupná, ale 
zároveň musí splňovat aktuální požadavky 
na bezpečnost. Měl by být vytvořen sys-
tém národní koordinace, který by vymezil, 
z jakých zdrojů bude jaká část podporová-
na, aby nevznikaly zbytečné duplicity, jež 
by systém prodražovaly na úkor ostatních 
subjektů.

Všeobecná sportovní činnost
Státní podpora všeobecné sportovní čin-
nosti je součástí státní politiky podpory 
sportu. Musí být vytvořeny podmínky pro 
veřejnou podporu všech věkových kate-
gorií, a to od raného až po seniorský věk. 
Veřejná podpora má být realizována pro-
střednictvím sportovních organizací, které 
takové činnosti poskytují, ať už se jedná 
o sportovní svazy, nebo specializovaná 
sportovní sdružení. Je nezbytné vymezit 
strategii a rozdělení kompetencí mezi stát-
ní a veřejnou správu, jakož i zdroje, které 
tuto podporu budou pokrývat. 
Cílem je rozvoj sportovní činnosti a udržení 
aktivní formy života, která má preventiv-
ní charakter v oblasti sociální i zdravotní, 
ve všech životních fázích.

Dobrovolnictví ve sportu
Dobrovolnictví je ve sportovním prostředí 
základní činností a přináší společnosti fi-
nanční i nefinanční prospěch. Zásadní je, 
aby občané měli možnost se do soustav-
né dobrovolnické činnosti aktivně zapojit 
a měli podmínky pro práci. Orgány státní 
a veřejné správy by měly dobrovolným pra-
covníkům vytvořit podmínky pro všechny 
druhy vzdělávání, zdokonalování znalostí 
a přiměřenou motivaci.
Cílem je, aby dobrovolnická činnost byla 
tmelicím článkem společnosti a aby s mlá-
deží pracovali zaujetí a kvalifikovaní lidé.

Sportovní infrastruktura
Státní podpora se musí zaměřit na syste-
matický rozvoj sportovní infrastruktury. 
Sportovní zařízení by měla být dostupná 
podle spádových oblastí, základní sportov-
ní parametry sportovišť, měly by splňovat 
moderní trendy, které se týkají technologií 
ve sportovní oblasti a důležité prvky v ob-
lasti bezpečnosti sportovců.
Je nutné vypracovat strategii, která roz-
dělí kompetence v oblasti údržby a provo-
zu jednotlivých sportovních zařízení mezi 
státní správu, veřejnou správu a sportovní 
organizace, aby nedocházelo k neefektivní 
podpoře na jedno sportoviště.
Cílem je stabilizovat nabídku sportovních 
zařízení a systematizovat jejich rozvoj pod-
le aktuálních sportovních a bezpečnost-
ních trendů. 
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