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FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR
K financování sportu obecně

Porovnání financování sportu v České republice a

Před rokem 1990 byl sport preferovaným odvětvím. Po

ve státech EU

roce 1989 pak následoval prudký pokles financí
směřujících do sportu.
Dna dosáhl v letech 1997-1998, kdy výdaje na sport

Česká republika má v rámci EU třetí nejnižší veřejné
výdaje na sport. Porovnání dominuje Francie s výrazně

činily méně než polovinu procentuelních výdajů ze

nejvyššími výdaji. Srovnatelné státy, jak z hlediska síly

státního rozpočtu v porovnání s rokem 1989. Poté začalo

ekonomiky, tak z pohledu počtu obyvatel, se pohybují

docházet k navyšování zdrojů, které vyvrcholilo v roce

zhruba v polovině srovnání. V porovnání veřejných

2001. Poté především z důvodu rychlého hospodářského

výdajů na sport vs. procento HDP dané země je Česká

růstu, který nebyl adekvátně promítnut ve výdajích na

republika s 0,11% HDP na čtvrtém místě od konce.

sport, začalo docházet k trvalému poklesu.

Zajímavé jsou oba konce grafu, kdy nejnižší procento

V současné době je podíl peněz sportovního prostředí
na rekordně nízké hodnoty k poměru objemu státního

HDP z celé EU zaujímá Rakousko (0,06%), naopak
nejvyšší podíl má Rumunsko (1,05%).

rozpočtu. Podobný trend je možné pozorovat i v případě,
že se finance vztáhnou k parametru HDP eventuálně k

Zajímavý je i údaj o vládních výdajích na sport s

průměrným mzdám v ČR v jednotlivých letech. (Analýza

porovnáním se sportovní úspěšností země na

financování sportu, MŠMT, 2009)

olympijských hrách. Základem pro úspěšnost je zisk
medailí za poslední čtyři olympijské hry, dvoje zimní a
dvě letní. V tomto srovnání vychází Česká republika v

Zdroje financování sportu v ČR

pořadí devátá.

Na sport jde ročně z veřejných zdrojů 7,7 miliardy
korun, a to včetně odvodů z hazardních her či od regionů

Přínos sportu pro státní rozpočet

a obcí. Celý sportovní byznys je ale mnohem
hodnotnější. Práva na televizní vysílání, sponzorské
příspěvky soukromých firem či jiné reklamní a eventové
aktivity, které se na jakýkoliv sport nabalují, přidávají k
necelým osmi miliardám další peníze.
Týdeník Ekonom oslovil několik sportovních
funkcionářů i byznysmenů, jejichž hlavním obchodním
artiklem jsou sportovní či televizní práva i prodej hráčů,
a došel k částce dosahující až k patnácti miliardám
korun.
Kdyby se k tomu přidaly ještě finance a majetek
sportovních svazů, jak je spočítalo ministerstvo školství,
muselo by se připočítat dalších až šedesát miliard
korun. Na tolik totiž jeho analýza odhaduje velikost
sportovního trhu v ČR.
Celkové peníze ve sportu: 82 miliard Kč
(Ekonom, 28.1.2010)

(Zdroj: Analýza financování sportu, MŠMT, 2009. První
graf je podkladem studie francouzského předsednictví
v roce 2008, druhý z Bílé knihy sportu z roku 2007)

NÁVRHY NA ZMĚNU FINANCOVÁNÍ SPORTU
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
"Jedním z navrhovaných zdrojů příjmů je Česká televize.
"Ta bude do konce roku 2011 využívat koncesionářské
poplatky na digitalizaci. A tak nás napadlo, že by poté
mohly být tyto poplatky přerozděleny sportu a kultuře...
Další finanční prostředky by do sportu mohly přijít
prostřednictvím autorských práv, která by byla zavedena
ve sportovním prostředí. Rádi bychom také viděli více
peněz ve sportu z výnosů sázkových a loterijních
společností," vysvětlil místopředseda ČOV pro
ekonomiku a marketing Jiří Kejval. (sport.cz, 17.9.2009)
...
"Zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní instituce a mají
preventivní programy. Chceme, aby byl sport zařazen do
těchto programů," řekl náměstek ministryně školství Jan
Kocourek. Novela loterijního zákona by podle Kocourka
také měla sjednotit odvody loterijních společností na
sport a další veřejně prospěšné oblasti na 20 procent.
Současná legislativa nutí firmy odvádět podíl šest až 20
procent podle velikosti firmy. "Většina z takto vybraných
prostředků by měla mířit právě do sportu," uvedl
Kocourek. (lidovky.cz, 15.1.2010)
ČSSD
Současný stav, kdy je problematika sportu kompetenčně
svěřena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
musí být změněn. ČSSD proto plánuje přípravu
uceleného a propojeného systému podpory sportu, a to
jak na úrovni celostátní, tak na úrovni krajů a obcí. Jeho
zastřešujícím článkem musí být ústřední orgán státní
správy, zabezpečující výkonnou funkci státu a
spolupracující s občanskými sdruženími, která jsou
nositeli sportovní autority s podstatně významnějším
vlivem, než je tomu v současné době. Tento krok
předpokládá vytvoření zcela nového legislativně právního
rámce, který bude skýtat sportovnímu prostředí záruky v
dlouhodobém horizontu. Nový úřad bude v rámci
kompetenčního zákona podřízen předsedovi vlády.
Hokejista a kandidát za ČSSD do Poslanecké
sněmovny Jiří Šlégr uvedl, že "za důležitou součást
sportovní výchovy mládeže považuje zřízení Výběrových
středisek talentované mládeže, která by nesla
odpovědnost za výchovu a rozvoj jejich přirozeného
nadání." Výběrová střediska budou financována
vícezdrojově – jak z celostátních tak i krajských
rozpočtů. Zároveň budou využity i peníze z evropských
fondů. (www.cssd.cz, 7.8.2009)
Předseda ČSSD navrhuje dotovat přímo sportovní
jednoty a kluby místo sportovních podnikatelů. Dalším
návrhem je daňová uznatelnost darů na stejné úrovni
jako v případě vědy. (www.cssd.cz, 7.8.2009)

KDU-ČSL
Jednou z variant financování je schválení návrhu
loterního zákona, které umožní získat až 4 mld. Kč do
státního rozpočtu. "Jsme připraveni zákonem určit podíl
těchto prostředků jako přímou dotaci do sportovního
prostředí,“ uvedl předseda strany Cyril Svoboda. KDUČSL dále navrhuje zakázat reklamu loterijních
společností, aby nepoškodila sportovní prostředí, rozšířit
na základě názoru svazů výuku tělesné výchovy na ZŠ a
iniciuje svolání kulatého stolu parlamentních stran se
zástupci sportovních svazů, ČOV a ČSTV ke koncepci
financování sportu. (www.kdu.cz, 2.2.2010)
ODS
Nejdůležitějším bodem je stabilizace finančních
prostředků, které jsou nezbytné pro fungování sportu
a sportovní infrastruktury. Zaměříme se přitom na dva
základní pilíře: podporu sportu v oblasti mládeže
a sportovní reprezentace a podporu rozvoje a údržby
sportovišť. (Volební program ODS pro volby do PS 2009
– Řešení pro mladé)

Strana zelených
Až 600 milionů korun z každoročních výnosů loterijních
společností by mělo plynout na sportovní vyžití dětí i
dospělých v českých městech a obcích a na podporu
kultury…
Strana zelených prosazuje vytvoření nové Státní politiky
pro podporu sportu, která by nastavila jasné priority a
vymezila možné způsoby podpory. Zaměřit by se měla
na práci s talentovanou mládeží, a to systémovým
propojením programů pro nejmladší širokou skupinu dětí
až po talentované sportovce s mezinárodními ambicemi.
Stejně tak je nutné zefektivnit spolupráci jednotlivých
sportovních svazů, resortních sportovních center a
dalších organizací (ČOV apod.)…
Strana zelených bude prosazovat diferenciaci
jednotlivých sportovních odvětví, a to jak z hlediska
popularity, historie, olympijských sportů i z hlediska
ekonomického potenciálu…
Trvalým problémem je absence státní strategie rozvoje
sportovní infrastruktury, která nahrává neprůhlednému
financování. Její parametry je třeba nastavit dle
jednotlivých sportů, členské základny a regionů…
Zelení jsou přesvědčeni, že státní podporu velkých
sportovních akcí v ČR je nutné zvažovat přísně a podle
předem daných kritérií, tj. nejen ekonomických,
kulturních, ale i environmentálních. Velké sportovní akce
si státní podporu zaslouží pouze tehdy, pokud uvedená
přísná kritéria splní. (Volební program SZ pro volby do
PS, 2009)

