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ANOTACE 

V předloţené práci je rozebrán systém financování sportu z veřejných zdrojů 

v České republice. Hlavní část se věnuje financování státní sportovní reprezentace  

a přípravy sportovních talentů. V první části práce jsou vyjmenovány hlavní významy 

sportu pro společnost. Následně je zpracováno rozdělení sportovních svazů a sportů v ČR. 

Hlavní kapitola je zaměřena na rozdělení financování sportu. Podrobněji se zabývá 

dotacemi  

ze Státního rozpočtu, které jsou určeny pro sportovní reprezentaci a podporu talentované 

mládeţe. V práci je rozepsána dotace, která náleţela reprezentaci v roce 2008. Dalším 

bodem je porovnání dotace určené pro sportovní reprezentaci za posledních 11 let.  

Na závěr je uvedeno srovnání podpory sportu z veřejných zdrojů v České republice  

a v zemích Evropské unie. 

 

Klíčová slova: sport, Státní rozpočet, ČSTV, sportovní reprezentace, financování sportu 

 

 

SUMMARY 

In the submitted work is disassembled system of financing the sport from the public 

in the Czech Republic. The main part of the financing of national sports team,  

and the preparation of sports talents. In the first part of the work are listed the main 

meanings of sport for the company. Subsequently processed Division of sports associations 

and sports in the Czech Republic. The chapter focuses on the distribution of funding  

for sport. More deals with subsidies from the State budget, intended for sports 

entertainment and promote talented youth. The work is broken grant due representation  

in 2008. Another point is the comparison of grants intended for sports entertainment for the 

past 11 years. Finally, given the comparison support sport from the public in the Czech 

Republic and in the countries of the European Union.   
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1 Úvod 

Tělesná kultura je velmi důleţitou součástí našeho ţivota. Pokud chceme pojem 

tělesná kultura definovat, musíme vyjít ze slova kinantropologie. Kinantropologie  

se skládá ze tří řeckých slov. Kin znamená pohyb, antropos = člověk a logos označuje 

vědu. Z překladu těchto tří slov vyplývá, ţe kinantropologie se zabývá pohybem  

a pohybovými aktivitami člověka. 
 Tělesná kultura se dělí na tři základní sloţky. Na sport, tělesnou výchovu  

a pohybovou rekreaci.  

Sport představuje velmi rychle se rozvíjející odvětví. Velké mnoţství občanů České 

republiky i ostatních států Evropské unie pravidelně provozuje sport. V listopadu roku 

2004 provedla agentura Eurobarometer (Zvláštní Eurobarometr 2004: Občané Evropské 

unie a sport) průzkum a přibliţně 60% evropských občanů pravidelně sportuje. Průměrně 

20% obyvatel EU je organizováno v různých klubech. Přibliţně 700 000 klubů  

je začleněno do různých sdruţení a federací. Někteří lidé jsou členy těchto klubů, jiní 

naopak sportují bez klubové příslušnosti. Velká část z tohoto počtu lidí vykonává svoji 

sportovní činnost pouze pro radost a dobrý pocit z pohybu. Význam profesionálního sportu 

však narůstá a stejnou měrou přispívá ke společenské roli sportu.  

Financování sportu je velmi sloţitou oblastí. Sport je financován ze čtyř různých 

zdrojů. Největší část přispívají domácnosti. Druhou největší skupinou jsou dotace 

z veřejných zdrojů.  

Prvním úkolem v mé práci bude zdůvodnění, proč je sport pro naši společnost 

důleţitý a jaký je jeho význam. Určitě nejdůleţitějším faktorem je působení na zdraví. 

Energie do dalších pracovních dnů se také dobře čerpá ze sportovní činnosti. Pravidelný 

sportovní trénink přispívá k efektivnějšímu vzdělávání a výchově dětí a mladistvých.  

Pro jiné jsou ale nejdůleţitějším kladem sportovní výkony a eventuálně následná 

reprezentace České republiky na mezinárodních soutěţích. 

Dalším cílem pro mě bude rozdělení sportů a sportovních svazů v České republice. 

Stručně charakterizuji jedenáct největších sportovních svazů a spolků sdruţených  

ve Všesportovním kolegiu. Největšímu svazu, kterým je ČSTV, se budu věnovat 

podrobněji. Zároveň udělám souhrn všech sportů, které jsou sdruţené nebo přidruţené 

v ČSTV.  
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Nejdůleţitějším bodem mé práce bude rozbor financování sportu, převáţně pak 

financování sportu ze státního rozpočtu. O rozdělování státní dotace do sportu rozhoduje 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy na doporučení Rady Tělesné výchovy  

a sportu. Státní dotace je rozdělována do tří různých oblastí. Pomocí programů 

vytvořených v roce 2000 se státní dotace rozděluje na veřejně prospěšné oblasti, investice 

v oblasti sportu a především na státní sportovní reprezentaci. Posledně jmenovaná oblast 

bude předmětem mého podrobnějšího rozboru. 

Na závěr práce provedu srovnání dotace ze Státního rozpočtu za posledních několik 

let, převáţně pak podpory sportovní reprezentace. Práci zakončím porovnáním 

financováním sportu z veřejných zdrojů v České republice a v zemích Evropské unie. 
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2 Teoretická východiska 

Do kategorie teoretická východiska spadá především význam sportu ve společnosti. 

Sport v sobě zahrnuje několik funkcí: zdravotní, preventivní, kompenzační, vyuţívání 

volného času, psychosociální, socializační, začleňování menšin do společnosti a rozvoj 

společenských vztahů.   

Sedm hlavních bodů stručně shrnuje hlavní prospěch sportu pro naši společnost. 

Zdraví a obnova sil, začlenění do společnosti, vzdělání a výchova člověka, sportovní 

výkony, aktivní občanství, reprezentace a regionální rozvoj. To jsou hlavní důvody, proč  

je sport povaţován za prospěšný. 

Druhá část kapitoly teoretická východiska se věnuje rozdělení sportovních svazů  

a spolků. Nejdůleţitějším seskupením těchto největších svazů je všesportovní kolegium.  

2.1 Význam sportu ve společnosti 

2.1.1  Zdraví a obnova sil 

Hlavní význam sportu spočívá v udrţování dobré fyzické kondice a odpovídajícího 

zdravotního stavu. Sport upevňuje zdraví a velmi zlepšuje kvalitu našeho ţivota. 

Pravidelná tělesná aktivita zabraňuje výskytu nadváhy, obezity a četných chronických 

onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes. Jakýkoli pohyb slouţí jako 

prevence proti těmto chorobám. Léčení těchto nemocí zatěţuje rozpočty zdravotnictví  

a hospodářství. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by měl dospělý člověk absolvovat 

denně minimálně 30 minut přiměřené tělesné aktivity. U dětí se jedná o dvojnásobný čas, 

coţ znamená minimálně 1 hodinu pohybu.  

Sport je pro obyvatelstvo velmi atraktivní a je vnímán pozitivně. Vysoký potenciál sportu 

v oblasti zdraví však není dostatečně vyuţit. K dosaţení všech moţností, které nabízí 

tělesná aktivita, by měly přispět veřejné orgány a soukromé organizace ve státech 

Evropské unie. Pokrok však zatím není dostatečný. 

Na závěr lez citovat údaj, který byl pronesen na půdě ekonomického fóra v Davosu 

na začátku roku 2009 „Kaţdý dolar investovaný do sportu ušetří čtyři dolary  

ve zdravotnictví.“ 
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Pohybová rekreace hraje důleţitou roli v obnově tvořivých sil člověka. Ukrývá 

v sobě velký vliv na intelektuální, tělesný i sociální rozvoj společnosti. Sport patří  

mezi základní prvky aktivního odpočinku. Kompenzuje tak velké pracovní nasazení. Sport  

je vhodnou variantou vyuţití volného času a skvělým doplňkem ţivotního stylu.  

2.1.2  Začlenění do společnosti 

Sportovním aktivitám se mohou věnovat všichni občané. Muţi i ţeny. Bez ohledu 

na věk, náboţenství, víru, rasu, zdravotní postiţení. Vzniká tak integrovanější společnost. 

Mezi jednotlivými sportovci se smazávají rozdíly ve společenském a ekonomickém 

postavení. Sport tyto hodnoty velmi podporuje. Sport dokáţe velmi dobře sdruţovat  

a oslovovat lidi. Díky těmto aspektům je sport vhodným nástrojem při začlenění 

přistěhovalců a osob cizího původu do společnosti.  

2.1.3  Vzdělání a výchova člověka 

Vysoce důleţitou roli plní sport také v oblasti vzdělávání a výchovy člověka. Sport 

se projevuje ve formální i v neformální výchově a tím posiluje lidský kapitál. Děti a mladí 

lidé se díky sportu učí být součástí týmu a ctít principy fair play. Tyto hodnoty zároveň 

rozvíjí znalosti a vědomosti, motivaci, dovednosti a připravenost k budoucímu osobnímu 

uplatnění. Mladí sportovci formují svůj charakter a utvářejí svoji osobnost. Díky sportu  

se naučí dodrţovat daná pravidla a zlepšovat schopnost soustředění. Houţevnatost, 

cílevědomost, sebeovládání, smysl pro povinnost jsou další z vlastností, které sport 

posiluje a rozvíjí. 

2.1.4  Sportovní výkony 

Výkony, dosaţené v různých sportovních odvětvích, mají mnoho přínosu pro naši 

společnost. Sport má svá pevně daná pravidla a v rámci těchto pravidel neexistují ve sportu 

ţádné hranice. Sportovci dosahují fantastických výkonů a posouvají hranice lidských 

moţností. Pokud bychom porovnali výkony špičkových závodníků za posledních 50 let,  

ve většině sportů bychom mohli vidět obrovský výkonnostní pokrok. Jedním dechem však 

musím dodat, ţe nesmíme zapomenout na mnohem lepší podmínky k přípravě, kterým  

se současným sportovcům dostává. Mnohem vyvinutější a dokonalejší sportovní vybavení 

hraje také velmi důleţitou roli.  
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Lidé, věnující se sportu pouze ve svém volném čase, sice neposouvají lidské 

hranice. Posouvají však svoji vlastní hranici schopností a moţností. Pravidelným 

tréninkem zvyšují svoji fyzickou zdatnost a výkonnost. Výsledkem je tělesný rozvoj, jehoţ 

ekonomický prospěch je významný.  

Sport je atraktivní také z pohledu diváka. Zápasy a závody přinášejí dramatický 

proţitek velkému mnoţství obyvatelstva. Často lidé velmi silně proţívají vítěznou euforii 

společně se svými sportovními idoly.  

Výborné výkony špičkových sportovců jsou také důleţité z motivačního  

a propagačního hlediska. Přitahují ke sportu malé děti a mládeţ. Mladí lidé tak vhodným  

a prospěšným způsobem vyuţívají svůj volný čas. Mají moţnost vyhnout se špatným 

vlivům, které by je mohly svézt na nesprávnou cestu. 

2.1.5  Aktivní občanství 

Účast v týmu, zásady fair play, dodrţování pravidel hry respekt vůči ostatním, 

solidarita a disciplína, jakoţ i pořádání amatérských sportů v rámci neziskových klubů,  

to vše posiluje aktivní občanství. Organizování, administrativa a realizace sportovních akcí  

je v Evropě obvykle zaloţena práci dobrovolníků a nadšenců. Dobrovolnická práce  

ve sportovních organizacích skýtá mnoho příleţitostí k neformálnímu vzdělávání. Tento 

druh vzdělání je třeba dostat do popředí a dále jej rozvíjet. Mladí lidé naleznou ve sportu 

své společenské uplatnění, které se projevuje veřejnou aktivitou. Účastní se soutěţí, 

tréninku, slavností a dalších událostí svého klubu.  

Dobrovolnická práce při sportovních soutěţích a akcích můţe být provozována 

formou výměnných programů. To slouţí k poznání nových lidí se stejnými zájmy  

a k vytvoření nových přátelství. Pokud se jedná o mezinárodní výměnu, mají tyto 

programy ještě mnohem vyšší a uţitečnější význam. Mladí lidé poznají nové cizí kultury  

a mohou zdokonalovat své jazykové znalosti v praxi.  

2.1.6  Reprezentace 

Nejvyšší ocenění, kterého můţe sportovec dosáhnout, je reprezentace své země  

na velkých mezinárodních soutěţích. Postupem času se zvedl význam těchto soutěţí  

a v současnosti jsou důleţitými společenskými událostmi. Sportovci jsou vyslanci svých 
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zemí. Prezentují sport, kulturu a úroveň své vlasti. Nesoutěţí však pouze sami za sebe. 

Diváci pociťují hrdost a velkou radost z dobrých výsledků svých oblíbenců. 

Sport slouţí také jako nástroj podpory míru pomocí olympijských ideálů. 

Olympijské hnutí se snaţí vyzdvihnout starou řeckou tradici příměří během olympijských 

her. Sport napomáhá porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami, podporuje 

přátelství a porozumění. Sport nese svou roli v programech zahraniční pomoci a v rámci 

veřejné diplomacie.  

2.1.7  Regionální rozvoj 

Sport můţe být povaţován za nástroj pro místní a regionální rozvoj. Nástroj  

pro regeneraci obyvatel z měst a venkovský rozvoj. Existuje určitá harmonie mezi sportem  

a turismem zahrnující především sporty ve volné přírodě. Například zimní sporty 

v horských oblastech, vodní sporty u řek, jezer a na pobřeţí přímořských států, nebo golf. 

Sport zároveň můţe podnítit k budování veřejné infrastruktury, zejména nových 

dopravních sítí.  

Politika Evropské unie chce redukovat regionální rozdíly a posílit sociální a ekonomickou 

soudrţnost všech regionů na svém území. 

2.2 Rozdělení sportovních svazů 

2.2.1  Všesportovní kolegium 

Všesportovní kolegium ČR je dobrovolné seskupení jedenácti největších  

a zastřešujících sportovních svazů a spolků. Kolegium nevlastní ţádný majetek. Kolegium 

vzniklo v roce 1994. Hlavní cílem kolegia bylo a je sjednocení oprávněných poţadavků 

sportovního prostředí vůči státní moci výkonné a zákonodárné. Kolegium tak chrání zájmy 

více jak 2 mil. sportujících občanů, sdruţených v přibliţně 20 000 občanských sdruţení. 

Svojí činností obhajuje zájmy malých a neziskových tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů. Tyto jednoty a kluby vykonávají veřejně prospěšnou činnost především svou prací 

s dětmi a mládeţí. 

Všesportovní kolegium se významně zaslouţilo o posílení postavení sportu  

ve společnosti. Jeho spolupráce s výkonnou a zákonodárnou mocí je ku prospěchu  

obou stran. Významným úspěchem kolegia bylo např. 30% osvobození základu daně  

pro občanská sdruţení. Nejméně tato částka činí 300 tis. Kč, nejvýše pak 1 mil. Kč. Tento 
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návrh byl Sněmovnou přijat a platí dodnes. Pro sportovní občanská sdruţení znamená toto 

ustanovení buď kompletní daňové osvobození, nebo významné ušetření na odváděných 

daních. 

Po vzniku krajů v České republice začalo Všesportovní kolegium také  

úzce spolupracovat s krajskými zastupiteli a krajskými úřady. Vznikla tak kolegia  

na krajích. 

2.2.2  Členové všesportovního kolegia 

Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR  

Asociace školních sportovních klubů 

Autoklub ČR 

Česká asociace Sport pro všechny 

Česká obec sokolská 

Český olympijský výbor 

Český střelecký svaz 

Český svaz tělesné výchovy 

Klub českých turistů 

Orel 

Sdruţení sportovních svazů České republiky 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR sdruţuje 81 TJ a SK  

po celém území České republiky. V těchto jednotách a klubech je zaregistrováno  

přes 25 000 členů. 

Organizace poskytuje svým členům především právnické a ekonomické 

poradenství. Sdruţené subjekty se účastní soutěţí pořádaných příslušnými sportovními 

svazy. 

Z okolí Mostu jsou členy ATJSK např. Tenisový klub Chomutov,  

Pohyb a my Kadaň, TJ VTŢ Chomutov a HC Klášterec nad Ohří. 
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Asociace školních sportovních klubů 

Asociace školních sportovních klubů je sportovním a tělovýchovným občanským 

sdruţením s působností ve všech krajích a okresech České republiky. AŠSK sdruţuje více 

jak 2800 školních sportovních klubů a přes 250 000 ţáků a studentů základních a středních 

škol. Cílem asociace je podporovat u ţáků a studentů kladný vztah k pohybové činnosti. 

Program je většinou připravován a uskutečňován učiteli a profesory tělesné výchovy.  

Autoklub ČR 

Autoklub ČR je samostatným občanským sdruţením zájemců o motorismus. 

Autoklub České republiky hájí zájmy motoristické veřejnosti a zastupuje ji ve vztahu  

k centrálním orgánům a institucím. 

Členy Autoklubu ČR je několik asociací, federací a svazů: 

Federace automobilového sportu AČR 

Federace motocyklového sportu AČR 

Asociace Kartingu AČR 

Svaz minikár AČR 

Automobilové orientační soutěţe AČR 

Asociace Veteran Car Clubů AČR 

Asociace Caravan Clubů AČR 

Svaz zdravotně postiţených motoristů AČR 

Svaz závodníků veteránů AČR 

Česká asociace Sport pro všechny 

Česká asociace Sport pro všechny je moderní občanské sdruţení. Cílem asociace  

je přiblíţit sport a tělesnou výchovu široké veřejnosti. Snahou ČASPV je pomoci získat 

členům dobrou kondici a odreagovat se od denních starostí. V roce 2008 bylo v asociaci 

Sport pro všechny zaregistrováno zhruba 266 000 členů sportujících  

Česká asociace Sport pro všechny je také střešní organizací pro 5 sdruţených právních 

subjektů. 

Sdružené právní subjekty: 

Český svaz aerobiku 

Unie jógy, o. s. 
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Český svaz tanečního sportu 

Česká asociace přetláčení rukou 

Českomoravský stepařský svaz 

Česká obec sokolská 

Česká obec sokolská je nejstarší tělovýchovnou organizací v České republice. 

Vznikla jiţ v roce 1862 a rozšířila se do celého světa. Sokol se snaţí dosáhnout tělesného  

a morálního rozvoje člověka. Sokol sdruţuje cvičence ve více jak 1800 sportovních 

oddílech v 60 druzích sportu. 

Český olympijský výbor 
 

 

 
 

Obr. 1: Znak Českého olympijského výboru 

 

Český olympijský výbor (ČOV) existuje jiţ více neţ jedno století, od roku 1899. 

ČOV má za úkol rozvíjet a šířit olympijské ideály. Dalším posláním tohoto sdruţení  

je zajištění účasti Českého olympijského týmu na letních a zimních olympijských hrách. 

ČOV sdruţuje 38 sportovních svazů, které jsou zařazeny do programu olympijských her. 

Dále pak svazy, jeţ jsou uznávány Mezinárodním olympijským výborem. 

Zdrojem majetku ČOV jsou zejména: dotace státu; dary, příspěvky od MOV  

a Olympijské solidarity; příspěvky, dotace a dary fyzických a právnických osob  

a sportovních subjektů; příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, kulturní, společenské  

a hospodářské činnosti a další příjmy. 
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Český střelecký svaz 

Český střelecký sdruţuje své členy v 650 klubech po celé České republice.  

Klub českých turistů 

Historie Klubu českých turistů sahá aţ do roku 1888, kdy byl klub zaloţen. 

V současné době sdruţuje necelých 40 000 členů. Klub českých turistů provozuje všechny 

druhy turistiky - pěší, cyklo, lyţařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, 

vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postiţených a nejnověji i hipoturistiku. 

Orel 

Orel je občanské sdruţení, které se řídí křesťanskými zásadami. Prioritou Orla  

je hlavně podpora sportu pro všechny. K nejrozšířenějším sportům v Orlu patří stolní tenis, 

florbal, malá kopaná a volejbal. Orel má v současné době 17 000 členů sdruţených v téměř 

250 jednotách. 

Sdružení sportovních svazů České republiky 

Sdruţení sportovních svazů České republiky zastřešuje 15 samostatných členských 

svazů, viz Tab.1. V roce 2007 mělo sdruţení 272 384 členů sdruţených v 2755 klubech.  

Bohuţel aktuálnější počty členů a klubů nejsou k dohledání. 

 

Tab.1: Členské svazy Sdružení sportovních svazů ČR 

 

Aeroklub České republiky 
Česká asociace akademických 

technických sportů 
Český kynologický svaz 

Český radioklub Český svaz biatlonu 
Moravskoslezský 

kynologický svaz 

Svaz branně-technických 

sportů 

Svaz modelářů České 

republiky 

Svaz potápěčů České 

republiky 

Svaz vodáků Moravy a 

Slezska 
Svaz vodáků České republiky 

Svaz vojáků v záloze České 

republiky 

Svaz záchranných brigád 

kynologů České republiky 

Ústřední automotoklub České 

republiky 

Zálesák – svaz pro pobyt v 

přírodě 

(Zdroj: <http://www.sporty-cz.cz/>) 

http://www.sporty-cz.cz/
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Velikost občanských sdružení Všesportovního kolegia 

 
Tab. 2: Přehled počtu členů a vykazované hodnoty majetku členů Všesportovního  kolegia 
 

tis. Kč 

2009 Občanské sdružení Počet členů Hodnota majetku 

ČOS Česká obec sokolská 180 817 9 100 500,0 

AČR Autoklub České republiky 85 100 2 949 258,0 

ČASPV Česká asociace Sport pro všechny 261 107 116 967,0 

ATJSK Asociace TJ a SK ČR 23 509 235 322,0 

ČSTV Český svaz tělesné výchovy 1 533 279 42 000 000,0 

SSS ČR Sdruţení sportovních svazů ČR 272 384 1 816 170,0 

OREL Orel – Křesťanská TV organizace 17 567 1 437 030,0 

KČT Klub českých turistů 37 728 39 639,0 

AŠSK Asociace školních sportovních klubů 238 500 16 191,0 

ČSS Český střelecký svaz 18 900 111 190,0 

  2 668 891 57 822 267,0 

 

Představu o velikosti občanských sdruţení Všesportovního kolegia si můţeme 

udělat při pohledu na Tabulku 2. Největším a nejdůleţitějším členem je Český svaz tělesné 

výchovy. V obou ukazatelích bezkonkurenčně převyšuje ostatní členy kolegia. Co se týče 

majetku, následuje Česká obec sokolská. I kdyţ hodnota majetku Sokola není  

ani čtvrtinová oproti ČSTV. S nejmenším majetkem se musí smířit Asociace školních 

sportovních klubů. Druhý největší počet členů je registrován ve Sdruţení sportovních 

svazů ČR. Počet sportovců je však o více jak milion a čtvrt niţší neţ v ČSTV. Nejméně 

občanů se sdruţuje v křesťanské organizaci Orel. 
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2.2.3  Český svaz tělesné výchovy 

 

 
 

Obr.2: Znak Českého svazu tělesné výchovy 

 

Český svaz tělesné výchovy byl zaloţen v roce 1990 a jeho sídlo se nachází 

v Praze. ČSTV je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým 

vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost. 

ČSTV sdruţuje 1 533 279 sportovců v celkovém počtu 9 222 TJ a SK.  

ČSTV dobrovolně sdruţuje právně, majetkově a organizačně samostatné  

a dobrovolné spolky s celostátní působností, jejichţ hlavní a nejdůleţitější činností  

je provozování sportu, tělesné výchovy a turistických aktivit. Tyto spolky provozují svoji 

činnost pro vlastní členstvo, ale také pro neorganizovanou veřejnost. Dále ČSTV sdruţuje 

tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdruţení, jsou-li ustanovena jako občanská 

sdruţení. Do sdruţení ČSTV patří také národní sportovní svazy, jako spolky s celostátní 

působností, které organizují a provádějí sportovní aktivity.  

Posláním ČSTV je organizačně, ekonomicky a administrativně podporovat činnost 

sdruţených členů. Český svaz tělesné výchovy je příjemcem dotací ze státního rozpočtu, 

které na základě rozhodnutí MŠMT poskytuje sportovním svazům, tělovýchovným 

jednotám a sportovním klubům. ČSTV spolupracuje s orgány státu a samosprávy, zároveň 

u nich vyhledává podporu a pomoc. Český svaz tělesné výchovy zastupuje a chrání práva  

a společné zájmy sdruţených subjektů. Dalším z úkolů ČSTV je úsilí o vytvoření 

vhodných ekonomických, finančních, daňových, materiálních a legislativních podmínek, 

které mají pomoci podpořit sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity ve sdruţených 

spolcích. 

ČSTV udrţuje partnerské vztahy s ostatními sportovními, tělovýchovnými  

a turistickými spolky v České republice. Zároveň spolupracuje se zahraničními 

organizacemi. Společně s ČOV prosazuje zásady olympionismu a vytváří podmínky  

pro přípravu a účast reprezentantů na Olympijských hrách.  
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ČSTV má na starost vlastní a svěřený majetek. Soustřeďuje veřejné, vlastní a další 

zdroje určené ke společnému financování členů. Majetek ČSTV tvoří finanční fondy, 

hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a jiná majetková 

práva. Majetek ČSTV má různé zdroje původu. Hlavní sloţku tvoří zejména příjmy 

z vlastní činnosti. Další příjmy pochází ze stanovených členských příspěvků, z vlastní 

obchodní činnosti a z podílu na zisku obchodních společností. Český svaz tělesné výchovy 

zároveň získává podíl na výtěţku podniku Sazka, a.s. Zbývající příjmy plynou z účelových 

příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných zdrojů. Majetek ČSTV slouţí  

k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSTV a v zájmu sdruţených spolků. ČSTV  

je pod dozorem Nejvyššího kontrolního úřadu. 

 

Struktura členů ČSTV 

Český svaz tělesné výchovy sdruţuje TJ a SK jako spolky působící v lokálních 

místech, dále pak sportovní svazy s celostátní působností.  

Sportovní svazy se dělí:  1. Sdruţené svazy v ČSTV (viz Příloha 1)   

2. Přidruţené svazy k ČSTV (viz Tab. 3) 

 

Tab.3: Přidružené svazy k ČSTV 

1. Asociace bazénů a 

saun ČR 

2. Asociace plaveckých 

škol 

3. Asociace pracovnílů 

v regeneraci 

4. Česká asociace Go 
5. Česká foosballová 

organizace 
6. Český bridţový svaz 

7. Česká asociace 

racketlonu 
8. Český rybářský svaz 9. Český svaz koloběhu 

10. Český svaz mariáše 
11. Unie šipkových 

organizací ČR 

12. Paintball Games 

Bohemia Association 

13. Sdruţení zimních 

stadionů v ČR 

14. Unie armádních 

sportovních klubů 

ČR 

15. Unie hráčů stolního 

hokeje 

16. Česká unie sportu 

v přetahování lanem 

17. Česká Bowle 

Asociace 

18. Česká asociace 

cheerleaders 

19. Česká richocetová 

asociace, o.s. 

20. Česká asociace 

Nordic Walking 

21. Česká šipková 

organizace 

22. Česká asociace Stiga 

Game, o.s. 

23. Asociace 

českomoravského 

kroketu, o.s. 

 

 

(Zdroj: <http://www.cstv.cz/>) 

http://www.cstv.cz/
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3 Rozbor financování sportu 

Sport je financován z několika zdrojů, coţ můţeme vidět z Obr.3. Podle 

francouzské studie „Study of public and private financing of sport in Europe (2008)“  

je sport v České republice zajištěn ze čtyř zdrojů. Nejvýznamnější skupinou  

jsou domácnosti, které poskytují téměř polovinu příjmů sportu. Čtvrtinový podíl připadá 

regionům a obcím. O zbylou část se dělí stát a firmy. 

Do skupiny financování sportu z veřejných zdrojů patří poloţky Regiony a obce  

a Státní dotace. Dotace z veřejných zdrojů tak celkem pokryjí 36,2% z celkové částky, 

která plyne do sportu. 

 
 
Zdroj: Analýza financování sportu v České republice 

Obr.3: Struktura financování sportu podle francouzské studie „Study of public and private 

financing of sport in Europe (2008)“ 

 

3.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 

Tělesná kultura vykazuje velký podíl externalit. Pozitivních i negativních. Pozitivní 

externality však významně převládají nad negativními. Díky tomu je produkce sluţeb 

sportu v podmínkách čisté trţní ekonomiky nedostatečná. Proto je produkce podporována 
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z veřejných zdrojů. Financování sportu z veřejných zdrojů zahrnuje dotace ze státního 

rozpočtu, dotace z místních rozpočtů a financování školní tělesné výchovy. viz. Obr.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Základy ekonomie sportu, 2006, s. 53) 

Obr.4: Podpora sportu z veřejných prostředků 

3.2 Státní podpora sportu 

Financování sportu ze státního rozpočtu je významnou sloţkou, ze které sportovní 

organizace čerpají zdroje na svůj provoz. Rozdělování státních zdrojů z rozpočtu  

se uskutečňuje od roku 2000 podle Obr.5. 

 

Dotace ze státního 

rozpočtu 

Dotace na veřejně 

prospěšné programy 

 

Dotace na 

zabezpečení sportovní 

reprezentace 

 

Financování 

sportovních 

rezortních středisek 

 

Financování 

sportovních soutěţí, 

škol 

 

Financování 

sportovního 

výzkumu 

 

Fond veřejných 

prostředků na 

podporu sportu 

a tělovýchovy v 

ČR 

 

Dotace z místních 

rozpočtů 

 

Financování 

školní tělesné 

výchovy 

z rozpočtů škol 
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(Zdroj: Základy ekonomie sportu, 2006, s.54) 

VPS  Všeobecná pokladní správa 

VPP  Veřejně prospěšné programy 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MF  Ministerstvo financí 

TVS  Tělesná výchova a sport 

OS  Odbor sportu MV 

CS  Centrum sportu MV 

 

Obr.5: Schéma rozdělování státních zdrojů na podporu sportu 
 

Dotace ze státního rozpočtu jsou svěřeny Ministerstvu školství, mládeţe  

a tělovýchovy, které je dále přerozděluje. Ministr školství, mládeţe a tělovýchovy se řídí 

STÁTNÍ ROZPOČET 

Kap. 333 Kap. VPS 

MF 

MŠMT 

VPP, investice, 

státní reprezentace 

Rada TVS 

Veřejně prospěšné 

programy 

Investice Státní sportovní 

reprezentace 

Občanská sdruţení Státní sportovní 

reprezentace v OS 

Rezortní 

sportovní centra 

Občanská sdruţení Státní sportovní 

reprezentace v CS 

Reprezentační centra 

(Nymburk, Račice) 
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posudkem Rady pro tělovýchovu a sport. Rada předloţí doporučení, jaká část z dotace  

by měla připadnout veřejně prospěšným programům, investicím a státní sportovní 

reprezentaci. 

3.3 Programy státní podpory sportu 

Od roku 2000 je podpora sportu ze státního rozpočtu rozdělována pomocí 

programů. Programy státní podpory pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech. Programy jsou zaměřeny na dodrţování zásad komplexního 

zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému sportovních talentů. Dále státní 

podpora sportu slouţí k rozvoji národního programu rozvoje sportu pro všechny  

a k dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.  

Nestátní neziskové organizace existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. 

Jejich cílem není maximalizace zisku. Dodatečné zdroje získávají z dotací darů  

a příspěvků. Veškerý získaný zisk organizace je investován zpět do vlastní činnosti. 

Nestátní neziskové organizace v oblasti sportu, které chtějí ţádat o státní podporu, 

musí splňovat několik podmínek. Ve svých registrovaných stanovách musí mít hlavní 

činnost orientovanou na provozování zabezpečování sportovní, případně tělovýchovné 

činnosti. NNO musí vyvíjet činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. 

Tyto organizace mají celorepublikovou působnost. Svoji pravidelnou organizovanou 

činnost vyvíjejí nejméně v 10 krajích nebo jejich členskou základnu tvoří nejméně  

800 členů, pokud není jinak přímo vymezeno cílem programu. Programy nejsou určeny  

pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti státní podpory pro mládeţ. Dotace  

na schválené neinvestiční programy se poskytují aţ do výše 100% rozpočtovaných výdajů 

projektů.  

Státní podpora sportu je rozdělena do tří tematických oblastí:  

Část A: oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů 

1) Program I. – Sportovní reprezentace ČR 

2) Program II. – Sportovní centra mládeţe 

3) Program III. – Sportovní talent 

4) Program IV. – Sportovní střediska 
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Část B: oblast tělovýchovy – tzv. oblast veřejně prospěšných programů 

1) Program V. – Národní program rozvoje sportu pro všechny 

2) Program VI. – Sport a škola 

3) Program VII. – Sport zdravotně postiţených 

4) Program VIII. – Údrţba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

Část C: oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

1) Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací 

3.4 Rozdělení Státního rozpočtu ve sportu v roce 2008 

Pro svůj podrobnější rozbor rozdělení financí ze Státního rozpočtu jsem si vybral 

pouze oblast státní sportovní reprezentace a sportovních talentů. Dostatek financí v oblasti 

reprezentace je velmi důleţitý. Čeští reprezentanti nebojují na mezinárodních soutěţích 

pouze sami za sebe, ale hlavně zastupují svoji vlast. Dobré sportovní výsledky přinášejí 

České republice uznání a věhlas v zahraničí. 

Zabývám se pouze rokem 2008, na kterém bych rád znázornil podporu sportovní 

reprezentace a sportovních talentů ze Státního rozpočtu. 

Podpora sportovních talentů a nadané mládeţe má nezastupitelný význam  

ve výchově nových reprezentantů. Pro mladé sportovce je velkou motivací dostat se např. 

do Sportovního centra mládeţe a nutí je se neustále zlepšovat. 

3.4.1  Sportovní reprezentace bez programu 233510 

Rozdělení státní dotace je rozdělena do dvou skupin. První skupinou jsou 

neinvestiční státní dotace vyhlášených Programů I. – III. Do druhé kategorie spadají 

neinvestiční státní dotace pro činnost Rezortních sportovních center MO, MV a MŠMT  

a Antidopingového výboru. Státní dotace pro rezortní centra nepatří do ţádného programu.  

Od roku 2000 je zapracována změna podmínek rozdělování finančních příspěvků 

pro sportovní reprezentaci ČR. V rámci těchto změn je hlavní důraz kladen na zpřesnění 

způsobu hodnocení sportovní výkonnosti mezi individuálními a týmovými sporty.  

Větší finanční podporu státu získávají sportovní odvětví, která mají na svém kontě 

mezinárodní úspěchy, a odvětví s výraznou společenskou reflexí v ČR.  
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A. Neinvestiční státní dotace Programů I. – III. 

Přehled rozdělení neinvestičních finančních prostředků pro jednotlivé programy pro rok 

2008: 

 

 Sportovní reprezentace ČR (Program I.)      336 000 tis. Kč 

 Sportovní centra mládeţe (Program II.)      175 000 tis. Kč 

 Sportovní talent    (Program III.)        83 000 tis. Kč 

                                                                                        594 000 tis. Kč 

Program I. – Sportovní reprezentace 

Sportovní svazy získaly dotace podle určitého klíče. Vypočetl se bodový ekvivalent 

úspěšnosti sportovních svazů a poté se sestavilo pořadí. Svazy byly rozděleny do tří 

skupin. Svazy umístěné na 1. – 11. místě, svazy umístěné na 12. – 60. místě a svazy 

umístěné na 61. – 80. místě. Tyto svazy patří do tzv. klíče.    

V roce 2008 byla nejúspěšnějším svazem atletika. Do první skupiny se dále dostaly 

lyţování, tenis, cyklistika, kanoistika, fotbal, lední hokej, basketbal, plavání, střelectví  

a volejbal.  

Do rozdělování dotací byla začleněna skupina občanských sdruţení podílejících  

se na sportovní reprezentaci státu s mimořádnou sportovní činností. Do skupiny patřily 

česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), Česká asociace akademického technického 

sportu (ČAATS), České hnutí speciálních olympiád (ČHSO), Unie zdravotně postiţených 

sportovců (UZPS), Český paralympijský výbor (ČPV), Český olympijský výbor (ČOV)  

a Centrum zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR). Skupina  

je označována jako občanská sdruţení „mimo klíč.“ 

Při rozdělování finančních příspěvků byla zohledněna účast české výpravy  

na Letních olympijských hrách a Letní paralympiádě v čínském Pekingu. 

Podpora byla určena také účasti české výpravy na mezinárodních soutěţích, jako 

např. Akademická mistrovství světa v jednotlivých sportech roku 2008. 

Podpora v oblasti reprezentace se uskutečnila i pro mezinárodní soutěţe 

sportovních svazů a pro významné akce, zejména pořádaných v ČR. 

Ze státního rozpočtu náleţela občanským druţením na státní reprezentaci částka  

ve výši 336 000 tis. Kč. Občanská sdruţení se rozdělila na dvě skupiny. Prvním 80 svazům 
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vypočteným podle kritérií a nazvaných v tzv. „klíči“ byla vyčleněna částka 260 000 tis. 

Kč. Svazům mimo tzv. „klíč“ připadlo 76 000 tis. Kč (viz Příloha 2).  

Program II. – Sportovní centra mládeže 

Státní podpora SCM pro rok 2008 byla realizována formou účelové dotace jako 

příspěvek ze státního rozpočtu v rámci poloţky sportovní reprezentace. Celkový objem 

dotace činil 174 009,1 tis. Kč. Na rozšíření činnosti SCM během roku 2008 bylo vyčleněno 

900,9 tis. Kč. Dohromady tak SCM připadla částka 175 000 tis. Kč.  Finanční prostředky 

účelové dotace byly vyuţity na soustředění, trenérské, metodické, zdravotní a servisní 

zabezpečení, vybavení tréninkovými potřebami a nájemné tréninkových prostor. Dále pak 

na sociální zabezpečení sportovců sportovních center mládeţe, jejich trenérů a členů 

realizačních týmů (mzdy, náhrady mezd, sociální, zdravotní pojištění, ubytování).  

Rozdělení dotací pro SCM je přehledně znázorněné v Tab.4. 

 
Tab.4: Přehled dotací SCM 

PŘEHLED DOTACÍ SCM 2008                                                            tis. Kč 
Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 153 748,6 
Česká obec sokolská (ČOS) 1 968,5 
Český střelecký svaz (ČSS) 7592 
Sdruţení sportovních svazů ČR (SSS ČR) 3260 
Autoklub ČR (AČR) 3058 
Orel 1426 
Český paralympijský výbor (ČPV) 2956 

Celkem 174 009,1 

Plán rozšíření v roce 2008 900,9 
 

(Zdroj: informace MŠMT) 

Program III. – Sportovní talent 

Pro Program III. byla v roce 2008 určena dotace ve výši 83 000 tis. Kč. Částka byla 

účelově rozdělena na podporu přípravy sportovně talentované mládeţe a na podporu finále 

celostátního projektu „Zimní olympiáda dětí a mládeţe“, která se konala v lednu a v únoru 

2008 ve Zlíně. Rozdělení dotací je přesně popsáno v Tab.5. 

Pro rozdělení dotace na podporu přípravy sportovně talentované mládeţe byla 

uplatněna kritéria výše členské základny (50%) a reprezentační úspěšnosti svazů (50%) 

s přihlédnutím ke specifikaci činnosti České obce sokolské a Unie zdravotně postiţených 

sportovců. 
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Tab.5: Rozdělení dotací v programu Sportovní talent 2008 

                                     tis. Kč 

Český svaz tělesné výchovy 67 566,2 

Česká obec sokolská 4 216,2 

Autoklub České republiky 3 122 

Sdružení sportovních svazů České republiky 2 713,5 

Český střelecký svaz 2 710,8 

Česká asociace sportu pro všechny 1 646,3 

Letecká amatérská asociace 408,9 

Svaz sálového fotbalu 62 

Český svaz biketrialu 94,1 

  

Celkem 82 000 

  

Podpora finále „Zimní olympiáda dětí a mládeže“ 1 000 

Celkem 83 000 
 

(Zdroj: informace MŠMT) 

 

B. Neinvestiční dotace pro činnost Rezortních sportovních center MO, MV, 

MŠMT a Antidopingového výboru 

Rozpočet na činnost Rezortních sportovních center Ministerstva obrany, 

Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Antidopingového 

výboru byl pro rok 2008 schválen ve výši 354 000 tis. Kč. Přesné rozdělení je znázorněno 

v Tab.6. 

Tab.6: Rozdělení rozpočtu pro činnost Rezortních sportovních center a ADV 

          tis. Kč 

RSC MO 147 000  

RSC MV 113 000  

VSC MŠMT 83 000  

ADV MŠMT 11 000  

CELKEM 354 000  
 

(Zdroj: informace MŠMT) 

 

V prvním čtvrtletí roku 2008 byl rozpočet upraven. Původní rozpočty VSC MŠMT 

a ADV byly navýšeny o 3000 tis. Kč a o 1 447 tis. Kč (viz. Tab.7). Rozpočet ADV MŠMT 

byl navýšen o 1 141 tis. Kč z prostředků sportovní reprezentace a o 306 tis. Kč 

z prostředků rezervy pro OPŘO. 
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Tab.7: Navýšení rozpočtu pro Rezortní sportovní centra a ADV 

 tis. Kč 

Resortní centrum Původní rozpočet Navýšení Navýšený rozpočet 

RSC MO 147 000 0 147 000 

RSC MV 113 000 0 113 000 

VSC MŠMT 83 000 3 000 86 000 

ADV MŠMT 11 000 1 447 12 447 

CELKEM 354 000 4 447 358 447 

 

(Zdroj: informace MŠMT) 

 

Program IV. – Sportovní střediska 

Dlouhodobý projekt, který realizují vybrané sportovní svazy. Cílem tohoto projektu 

je podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 10 aţ 15 let. Projekt vyuţívá 

spolupráci se zástupci základních škol. Podpora sportovní činnosti navazuje  

na „Intenzifikaci sportovních tříd.“  Projekt intenzifikace činnosti sportovních tříd, tříd 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy, vznikl v roce 1999. Projekt spočíval ve finanční 

podpoře zabezpečení sportovní přípravy ţáků zařazených do sportovních tříd, především  

v oblasti pokrytí nákladů na mzdy trenérů. 

Dalším cílem je doplnění programu o podporu základní sportovní přípravy dětí, 

zpravidla ve věkové kategorii 6 aţ 15 let, které jsou zařazeny do systému všeobecné 

přípravy sportovních talentů. 

V roce 2008 získal Program IV. ze státní dotace 75 000 tis. Kč. 
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3.5 Dotace pro 20 nejlépe hodnocených klubů v roce 
2008 

Tab.8: 20 nejlépe hodnocených sportů 2008 

tis. Kč 

 Sporty Program I. Program 

II. 

Program 

III. 

Program 

IV. 

Celkem 

1. Atletika 16 310,3 10 095,0 5 530,9 8 844,9 40 781,1 

2. Lyžování 17 894,6 8 553,1 3 854,7 4 743,8 35 046,2 

3. Tenis 11 519,9 8 846,0 3 551,8 1 817,1 25 734,8 

4. Cyklistika 19 039,9 7 635,0 2 785,8 1 101,9 30 562,6 

5. Kanoistika 17 177,4 7 132,0 2 738,2 39,0 27 086,6 

6. Fotbal 14 243,4 23 010,0 15 341,2 13 632,8 66 227,4 

7. Lední hokej 15 530,5 15 954,0 3 680,0 10 302,3 45 466,8 

8. Basketbal 7 600,9 5 518,5 2 705,9 6 538,0 22 363,3 

9. Plavání 7 815,6 5 763,0 2 821,7 4 369,4 20 799,7 

10. Střelectví 15 519,5 7 592,0 2 170,8 0 25 282,3 

11. Volejbal 6 573,7 8 083,0 2 033,6 6 453,9 23 144,2 

12. Veslování 8 313,9 3 746,0 1 218,7 0 13 278,6 

13. Stolní tenis 3 526,9 4 332,0 618,0 0 8 476,9 

14. Házená 3 737,5 4 878,0 1 198,5 4 107,2 13 921,2 

15. Judo 1 495,0 2 957,0 769,3 925,6 6 146,9 

16. Gymnastika 2 560,6 2 129,0 673,3 2 006,5 7 369,4 

17. Moderní pětiboj 3 776,9 1 800,0 439,4 575,2 6 591,5 

18. Triatlon 1 969,7 4 979,0 322,4 108,0 7 379,1 

19. Biatlon 4 742,5 3 260,0 617,2 0 8 619,7 

20. Zápas 2 338,3 1 805,0 273,1 479,7 4 896,1 

(Zdroj: informace MŠMT) 

V Tabulce 8 vidíme 20 nejúspěšnějších a nejlépe hodnocených sportů pro rok 2008. 

Podle předem daných kritérií se sestavilo pořadí sportů. Prvním kritériem je úspěšnost 

sportovců na OH, MS, ME, MSJ a MEJ za poslední tři roky. U kolektivních sportů  

se počítají čtyři roky. Dalšími kritérii jsou domácí a mezinárodní popularita. Posledním 

faktorem pro výpočet bodové hodnoty je skutečnost, zda sport figuruje v programu 

olympijských her. Výpočet bodové hodnoty se řídí podle úspěšnosti jednotlivých odvětví. 

Sporty pak byly rozděleny do tří skupin. V první skupině je 11 nejsilnějších sportů. Těmto 

11 sportům byly poskytnuty největší dotace ze Státního rozpočtu. Největší dotace získal 

fotbal, následován hokejem. Tento fakt je dán především početnou členskou základnou  

a velkou oblibou těchto sportů mezi širokou veřejností. 

Druhá skupina zahrnuje celkem 49 sportů. Od 11. do 60. místa Celkové dotace jsou značně 

niţší, coţ je vidět na příkladě v Tab.8.  

Následující sporty do 80. místa patří do třetí skupiny. Sporty v TOP 80 jsou v tzv. klíči. 
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4 Vyhodnocení 

Pro vyhodnocení jsem pouţil informace Ministerstva financí o státním rozpočtu. 

Nejprve jsem porovnal finance ze Státního rozpočtu, které připadnou na sportovní 

reprezentaci. Podporu reprezentace jsem naznačil na letech 2000 aţ 2010.  

Další srovnání se týká podpory činnosti sportu ze Státního rozpočtu celkově. 

Dotace pro sport se dělí do dvou skupin. První skupinou je sportovní reprezentace  

bez programu 233510, do druhé skupiny patří tělovýchova včetně programu 233510. 

Srovnání jsem provedl za roky 2007, 2008, 2009 a 2010.  

Poslední část vyhodnocení se věnuje porovnání výdajů z veřejných zdrojů do sportu 

v zemích Evropské unie a v ČR.   

4.1 Státní dotace na sportovní reprezentaci 

Jak můţeme vidět v tabulce 9, podpora sportovní reprezentace ze Státního rozpočtu 

se od roku 2000 výrazně navýšila. Právě v roce 2000 byla státní dotace nejmenší. Za deset 

let tato částka stoupla o více jak 250 000 tis. Kč. I kdyţ maxima dosáhla v roce 2005,  

kdy přesáhla 1 miliardu Kč. 

 

Tab.9: Podpora sportovní reprezentace ze Státního rozpočtu 

           tis. Kč 

rok Podpora sportovní reprezentace ze Státního rozpočtu 

2000 734 057 

2001 811 131 

2002 927 348 

2003 952 368 

2004 983 838 

2005 1 026 419 

2006 917 217 

2007 921 652 

2008 987 256 

2009 988 902 

2010 986 822 

 (Zdroj: Ministerstvo financí) 
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4.2 Podpora činnosti v oblasti sportu ze státního 
rozpočtu 

Podpora činnosti sportu ze Státního rozpočtu se za poslední čtyři roky velmi 

výrazně sníţila, viz Tab.10. Sniţování státních dotací poznamenalo především oblast 

Tělovýchovy. K výraznému zlomu došlo zejména v roce 2008. Oproti roku 2007 byla 

podpora činnosti v oblasti sportu ze Státního rozpočtu o 992 657 tis. Kč niţší. Zatímco 

částka  

na podporu sportovní reprezentace stoupla, částka na podporu tělovýchovy výrazně klesla.  

I v roce 2009 pokračovalo sniţování dotace ze Státního rozpočtu, které se opět týkalo 

pouze oblasti Tělovýchovy. Tentokrát dotace na sport klesla o 332 924 tis. Kč. V Tab.11  

je spočítáno meziroční srovnání mezi státními dotacemi v jednotlivých letech. Klesání 

dotace ze Státního rozpočtu do oblasti Tělovýchovy se zastavilo aţ mezi roky 2009 a 2010. 

Také pokles státní dotace na podporu činnosti v oblasti sportu byl nejmenší za uvedené 

roky. Částka klesla pouze o 2 080 tis. Kč. Naopak v tomto období prvně klesla výše 

podpory ze Státního rozpočtu určená na Sportovní reprezentaci.  

 

Tab.10: Podpora činnosti do oblasti sportu ze Státního rozpočtu 

          tis. Kč 

 2007 2008 2009 2010 

Sportovní 

reprezentace 
921 652 987 256 988 902 986 822 

Tělovýchova 2 305 545 1 247 194 912 624 912 624 

Celkem (Podpora 

činnosti v oblasti 

sportu) 

3 227 107 2 234 450 1 901 526 1 899 446 

(Zdroj. Ministerstvo financí) 
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Tab.11: Meziroční srovnání dotace ze Státního rozpočtu 

           tis. Kč 

 
2007 2008 2009 2010 

Sportovní 

reprezentace 
921 652 987 256 988 902 986 822 

Rozdíl ve státní 

dotaci oproti 

předchozímu roku 

 +65 604 +1 646 -2080 

Tělovýchova 2 305 545 1 247 194 912 624 912 624 

Pokles státní 

dotace oproti 

předchozímu roku 

 -1 058 351 -334 570 0 

Dotace ze Státního 

rozpočtu 
3 227 107 2 234 450 1 901 526 1 899 446 

Pokles státní 

dotace oproti 

předchozímu roku 

 

-992 657 -332 924 -2 080 

 

4.3 Porovnání financování sportu v zemích Evropské 
unie a v České republice 

Při porovnání výše výdajů do sportu v ČR a ve státech Evropské unie Česká 

republika bohuţel příliš nevyniká. Jak ukazují Grafy 1 a 2, Česká republika patří mezi 

země s nejniţšími veřejnými výdaji na sport.  

V porovnání států Evropské unie podle veřejných výdajů na sport na jednoho 

obyvatele patří České republice aţ třetí místo od konce. Pouze Malta a Bulharsko  

si v tomto srovnání stojí hůře. Srovnání dominuje Francie, která výrazně převyšuje 

všechny ostatní státy. Srovnatelné státy s ČR, jak z hlediska síly ekonomiky, tak z pohledu 

počtu obyvatel, se pohybují zhruba v polovině srovnání. 
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Také v porovnání výdajů na sport ve vztahu k výši HDP si Česká republika nevede 

nijak slavně. Čtvrté místo od konce opět není příliš pozitivní. Niţší výdaje mají tentokrát 

pouze Irsko, Malta a Rakousko. Nejvyšším podílem vůči HDP překvapivě disponuje 

Rumunsko. Podíl HDP určený na sport činí v Rumunsku 1,05%. V České republice  

je tento podíl pouze 0,11% HDP. Země srovnatelné velikostí a sílou ekonomiky  

jsou rozesety po celém grafu. 

 
(Zdroj: Analýza financování sportu, MŠMT) 

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

 
(Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT) 

Graf 2: Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP 
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5 Závěr 

V této práci jsem vybral sedm hlavních významů sportu a aktivní pohybové 

činnosti pro naši společnost. Nejdůleţitější přínos sportovního vyţití je zdraví a obnova 

fyzických sil. Velké mnoţství lidí sportuje, protoţe pohybem získávají psychickou pohodu 

do pracovních dnů. Mládeţi a dětem nabízí sport vhodnou náplň volného času. Dalším 

bodem práce bylo rozdělení sportů. Hlavní svazy a spolky jsou sdruţeny ve Všesportovním 

kolegiu. Největším zastřešujícím svazem je ČSTV, do kterého patří 95 sdruţených  

a přidruţených svazů. Ostatní členy kolegia výrazně převyšuje, jak v počtu 

zaregistrovaných členů, tak v hodnotě majetku, který spravuje. 

Hlavním cílem práce byl rozbor financování sportu z veřejných zdrojů. Stát, 

regiony a obce se na financování podílí 36% z celkového objemu peněz proudícího  

do sportu. V práci jsou vyjmenovány programy státní podpory sportu, podle kterých  

se rozdělují dotace od roku 2000. Zaměřil jsem se na rok 2008 a vyhledal jsem dvacet 

nejúspěšnějších sportů. Největší státní dotace získaly v roce 2008 fotbal, lední hokej, 

atletika a lyţování. Všechny čtyři sporty jsou v České republice dlouhodobě nejvíce 

sledovány a je o ně největší zájem. Také úspěchy na mezinárodním poli byly v těchto 

sportech za posledních dvacet let nejvýraznější. Momentálně jim můţe konkurovat pouze 

rychlobruslení díky úspěchu na Zimních olympijských hrách. Rychlobruslení se však 

věnuje pouze malá skupina nadšenců. Naopak fotbal, hokej, atletika i lyţování disponují 

velkou mládeţnickou základnou.  

Podrobně jsem popsal pouze oblast státní sportovní reprezentace a přípravy 

sportovních talentů. Největší objem financí je pravidelně přiřazen Programu Sportovní 

reprezentace ČR a Rezortním sportovním centrům Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany 

a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Antidopingovému výboru. Členové těchto 

center jsou zástupci sportovních klubů Dukla, Olymp a Vysokoškolského sportovního 

centra. Faktem je, ţe převáţná část reprezentantů České republiky působí právě v těchto 

oddílech. Tato skutečnost platí hlavně v individuálních sportech. 

Bohuţel celková podpora sportu ze Státního rozpočtu se poslední dobou neustále 

zmenšuje. Sport není v České republice dostatečně doceněn, coţ je zřetelné v porovnání  

se státy Evropské unie. Musíme věřit, ţe s novou vládou přijde zlepšení a zefektivnění 

financování sportu.  
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