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Úvod 

Sport je jedním z pozoruhodných jevů současnosti, svědčí o tom jak jeho rozmanitost, 

tak i popularita, jíž se těší v nejrůznějších zemích světa. Tato fyzická aktivita upoutává 

pozornost řady vědních odvětví. Je to významný společenský jev, který ovlivňuje nejen 

lidský potenciál jedinců, ale i společnosti po celém světě. V oblasti sportu koluje velké 

množství finančních prostředků z různých zdrojů a v mé bakalářské práci se budu snažit 

tyto zdroje objasnit.  

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit financování masového a vrcholové sportu v ČR 

z různých zdrojů. V praktické části poté ukázat, jak je uskutečňováno financování 

sportu v Karlovarském kraji a jak jsou realizovány peněžní vztahy tělovýchovné jednoty 

Baník Sokolov. Dále navrhnout několik možností na zlepšení financování masového 

a vrcholového sportu v Karlovarském kraji i v České republice. 

První část bakalářské práce je zaměřena na postavení sportu ve společnosti. Dále 

se zabývá klasifikací sportu a charakteristikou sportovních statků. Součástí této kapitoly 

je také stručná historie sportu na území České republiky. V této části je věnována 

pozornost i postavení sportu  z hlediska makroekonomického a mikroekonomického. 

Druhá část vysvětluje financování sportu v České republice. Dále popisuje vícezdrojové 

financování sportu, tzn. čerpání finančních prostředků jak z veřejných zdrojů, 

tak ze soukromých zdrojů. Pro zajímavost je součástí kapitoly také porovnání státních 

výdajů do oblasti sportu v letech 1989 – 2008. Podstatná část kapitoly se zabývá státní 

podporou sportu v České republice na rok 2012. Tato státní podpora je rozdělena 

do několika programů, kterým se také má bakalářská práce podrobněji věnuje. Závěr 

této části porovnává finanční prostředky vydávané na sport v České republice 

a v zemích Evropské unie.  

Třetí část popisuje financování masového a vrcholového sportu v Karlovarském kraji. 

Ukazuje rozdělování prostředků v rámci tohoto kraje do jednotlivých tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů. V této části se zaměřím na hospodaření tělovýchovné 

jednoty Baník Sokolov. 

Ve čtvrté a zároveň poslední části navrhnu zlepšující opatření ve financování sportu 

v Karlovarském kraji. 
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1 Pojetí sportu ve společnosti 

„Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu 

ve vrcholové podobě, prováděná i jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, 

zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

ke skupině“ [2, s. 9]. 

„Název sport se odvozuje od latinského „disportare“ a starofrancouzského 

„le désporter“, což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas“ [3, s. 13]. 

Sport se v současné době pro mnoho lidí stává stále více populární a to hned z několika 

důvodů. Při sportu se vytváří pocit sounáležitosti, soudržnosti a příslušnosti ke skupině, 

a to je důležité zejména u mladých lidí, osob se zdravotním postižením a u osob, které 

pocházejí ze znevýhodněných poměrů. Nedostatek pohybové aktivity je častou příčinou 

různých onemocnění. Proto se lidé snaží sportovat, aby těmto nemocem předcházeli.  

Při sportu se člověk také odreaguje a alespoň na chvíli se zbaví svých každodenních 

starostí. Sport umožňuje rozvoj dětí, jak po fyzické, tak po mentální stránce. Přispívá 

k rozvoji jejich dovedností, vědomostí, odpovědnosti, smyslu pro povinnost, učí 

je určitým pravidlům, rozvíjí v nich schopnost soustředit se a učit se. Pomocí sportu 

mohou lidé uspokojovat své potřeby. Někteří uspokojují své potřeby aktivní činností 

ve volném čase, např. si jdou zahrát se svými známými fotbal, ale některým stačí 

k tomuto uspokojení zajít si na zápas jako divák. Sport také utváří pocit vlastenectví. 

To se týká zejména velkých mezinárodních soutěží, jako jsou mistrovství a olympijské 

hry [8]. 

 

1.1 Institucionální klasifikace sportu 

Sport je široký pojem, který zahrnuje širokou škálu aktivit. Patří sem soutěže 

a institucionalizované sportovní týmy, ale i další aktivity, které se konají podle daných 

pravidel a dochází v nich k měření výkonnosti. V současné době je sport velmi 

diferencován. 

Institucionalizovaný sport můžeme zařadit do veřejné ekonomiky, ale jednoznačně lze 

toto tvrdit jen u sportu školního a komunálního. 
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Neinstitucionalizovaný sport, který není organizován, nebo dobrovolně organizován 

patří z ekonomického hlediska do ekonomiky domácností, protože výdaje na něj plynou 

především z rodinných rozpočtů. 

 

Obr. č. 1 -  Klasifikační schéma sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 

ISBN 80-85866-68-4. 
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1.2 Charakteristika statků sportu 

U produktů sportu nelze jednoznačně určit, zda se jedná o statek privátní nebo veřejný 

[3]. 

 

1.2.1 Sport jako čistý veřejný statek 

Za určitých okolností sport splňuje podmínky vymezení veřejného statku, a to: 

- nevylučitelnost ze spotřeby, 

- nerivalita, 

- nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele. 

Volné podmínky provozování některých sportů představují nevylučitelnost ze spotřeby 

a zároveň i nerivalitu, protože tyto sporty nabízejí celé společnosti volný přístup. 

Podmínka nulových mezních nákladů je splněna u sportovních zařízení, které vykazují 

stejné fixní i variabilní náklady pro jakýkoli počet spotřebitelů [2]. 

 

1.2.2 Sport jako smíšený statek a statek pod ochranou 

Smíšené statky jsou charakterizovány nevylučitelností ze spotřeby.  Tato podmínka 

je uplatňována u veřejných sportovních zařízení. „Tyto statky jsou spotřebovávány 

kolektivně, vykazují však při naplnění efekt přetížení“ [2, s. 20]. Pokud se zvyšuje počet 

provozovatelů určitého sportu, snižuje se kvalita poskytovaných služeb. Kritériem 

zařazení statků sportu do skupiny smíšených statků či do skupiny statků pod ochranou 

je „kdo získává“ za poskytnutí služby. Pokud získávají individuální spotřebitelé, 

je statek považován za statek pod ochrannou, pokud získávají spotřebitelé a společnost, 

jedná se o statek smíšený [2]. 

 

1.2.3 Sport jako privátní statek 

Nabídka sportovních produktů je ovlivněna ziskovými příležitostmi trhu a schopností 

uspokojit vymezený okruh spotřebitelů. Soukromé statky představují především: 

- statky, jejichž produkci nemůže uspokojit veřejný sektor, 

- statky, jejichž provoz a význam je ze společenského hlediska neutrální 

nebo diskutabilní, 
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- statky, jejichž spotřeba závisí na individuálních požadavcích spotřebitele [2]. 

 

1.3 Historie sportu na území České republiky 

Z výzkumů etnografů lze vyvodit, že sportovní soutěže vedly k budování loveckých 

a bojových návyků v primitivních lidských tlupách. Jednoduché sportovní hry 

se objevovaly již u amazonských Indiánů a kmenů na Nové Guineji. Z čínské kultury 

jsou známé školy bojových umění např. karate, takewondo, jiu jitsu, tai chi aj. 

V evropské kultuře se sportování a konání sportovních her objevovalo v době antiky. 

Sport je často spojován s olympijskými hrami, jejichž vznik se datuje do roku 

776 př. n. l. Po dlouhá léta, téměř 1200 let byl sport výsadou šlechty. Ta pořádala 

rytířské turnaje, lovy, k nimž patřila jízda na koni. Dalšími sporty byl tak šerm, 

lukostřelba, tanec a různé míčové hry. Sport v této podobě byly velice drahý. 

Změna názoru na sport nastala až v období průmyslové revoluce, kdy vznikla silná 

střední vrstva buržoazie. Sport byl nejdříve prosazován v Anglii, kde byl vytvořen 

tzv. insulární systém her a sportu. Anglické školy se staly kolébkou moderního sportu, 

vznikaly na nich první kluby, které byly základní organizační jednotkou anglického, 

později i světového sportu. Ve stejné době v Evropě vznikly dva jiné systémy. Prvním 

z nich byl švédský systém zdravotní gymnastiky, který dal základ pro vznik dalších 

forem gymnastiky. Druhým ze systémů byl německý turnerský systém, který kladl 

důraz na branné aspekty sportu a tělocviku. Oba tyto systémy se po Evropě rychle šířily 

a našli mnoho následovníků. Nejvýznamnějším byl dr. Miroslav Tyrš, který spoluzaložil 

naši první tělocvičnou organizaci Sokol. Ve všech výše uvedených systémech  

se promítají základní aspekty sportovního hnutí, a to: 

- společenský aspekt, ve kterém je sport považován za náplň volného času a formování 

člověka, 

- zdravotní aspekt, ve kterém je sport chápán jako zdravotní prostředek, 

- branné aspekt, kde je sport prostředkem pro přípravu k obraně vlasti. 

Protože se v tomto období sportem mnoho lidí nezabývalo a nebylo potřeba speciální 

vybavení, je zde postrádán ekonomický aspekt. 
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V poslední čtvrtině 19. století se začíná projevovat větší rozvoj a organizovanost sportu. 

Vrcholem bylo založení novodobých olympijských her v roce 1896. Od tohoto roku 

přestává být sport jen soukromou záležitostí, ale stává se celospolečenským předmětem 

péče. Po 2. světové válce je sport významnější ve výchovných systémech a školách. 

„Do české historie se sport zapsal jako významný prvek emancipačně-nacionálního 

hnutí při formování moderního českého národa v rumci rakousko-uherské monarchie“ 

[3, s. 27]. Z tohoto důvodu se Sokol stával ekonomicky samostatným a budoval vlastní 

majetkovou základnu. Další rozvoj Sokola byl založen na Tyršovo tezích o svépomoci, 

soběstačnosti a dobrovolnosti. Založení tělocvičné jednoty Sokol je datováno 

na 16. 2. 1862 v Praze. Rakouská vláda a katolická církev v této době považovala sport 

za bezbožnou a mravnost ohrožující činnost. 

V letech 1897 a 1909 vznikají další dobrovolné sportovní organizace např. Dělnická 

tělovýchovná jednota a Orel, jež je organizací katolických věřících. V poslední čtvrtině 

19. století se v Čechách objevují nová sportovní odvětví jako je veslování, bruslení, 

atletika, kopaná, lyžování apod. Nová sportovní odvětví se střetávala s idejemi Sokola 

a zakládala vlastní sportovní spolky, a proto vznikla celá soustava samostatných 

českých sportovních svazů. 

Do 1. světové války byl vytvořen základní institucionální rámec sportu na území České 

republiky. V roce 1914 vznik Junák – český skaut. Sport již uznávala i rakousko-

uherská vládo ve Vídni a začal se stávat součástí školního vyučování. 

V nově vzniklé Československé republice měl sport poměrně výsadní postavení. Státní 

správa o sport pečovala v rámci Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. 

Rozbitím ČSR nastal úspěšný rozvoj československého sportovního hnutí, v roce 1941 

byla zastavena činnost Sokola, Orla, ČSOV a dalších organizací. Sportovní svazy 

udržovala sportovní hnutí aktivní. 

Po osvobození roku 1945 začal boj o sjednocení celého tělovýchovného hnutí, 

za kterým stála KSČ. Sjednocení se uskutečnilo až po únoru 1948 a zároveň se vyhlásila 

jednotná dobrovolná organizace Sokol. Roku 1949 byl přijat zákon o státní péči 

o tělesnou výchovu a všechny tělovýchovné organizace se sjednotily do Sokola. 

„V roce 1952 byl přijat nový zákon o tělesné výchově a sportu podle sovětského vzoru, 

byl zrušen Sokol a vznikl Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport“ [3, s. 31]. V roce 
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1956 byl přijat nový zákon o organizaci československé tělesné výchovy a sportu, který 

se vrací k tradičnímu pojetí dobrovolnosti. Roku 1957 vzniká ČSTV jako jednotná 

dobrovolná tělovýchovná organizace, která se v důsledku federalizace republiky dělí 

na Českou a Slovenskou tělovýchovnou organizaci. Sporty, ve kterých se objevovaly 

branné, prvky byly zařazeny do Svazarmu. Tento systém se v roce 1990 zhroutil 

a Svazarm se rozpadl na řadu dalších občanských sdružení se sportovním zaměřením. 

V roce 1994 bylo vytvořeno Všesportovní kolegium, které hájilo společenské zájmy 

organizací vůči státní správě [3]. 

„Na konci 20. století moderní sport velmi hluboko ovlivňuje českou společnost a stává 

se naprosto nedílnou součástí našeho veřejného života“ [3, s. 32]. 

 

1.4 Makroekonomický model sportu 

Sport z makroekonomického hlediska nalezneme v jednotlivých složkách agregátní 

poptávky (celkové), resp. agregátní nabídky. Vyskytuje se ve spotřebě jako výdaje 

domácností na sport a výdaje, které vynakládají firmy, aby vytvořili prostřednictvím 

sportu přitažlivé prostředí pro své zaměstnance. Nalezneme ho i v investicích. Objevuje 

se zde jako částka sloužící ke stavbě nových sportovních zařízení. Sport tvoří 

významnou položku i ve vládních výdajích. Nachází se zejména ve výdajích na školství, 

na komunální sportovní zařízení, na sportovní reprezentaci a výpomoc klubům 

na údržbu sportovních zařízení. Dále zahrnuje výdaje na sportovní přípravu vojáků 

a bezpečnostních složek, které jsou skryté ve výdajích na obranu a bezpečnost 

ze státního rozpočtu. 

Agregátní nabídku v oblasti sportu představují výrobky (sportovní potřeby) a služby 

(rekreace, sázková činnost apod.) podniků a obchodů, činnosti, které nabízejí sportovní 

organizace občanských sdružení, kapacity škol pro tělesnou výchovu, ale i nabídka 

sportovních akcí divácké účasti a vlastních sportovců. 

Saldo zahraničního obchodu na straně nabídky představuje dovážené sportovní zboží 

a služby ze zahraničí. 

Základním předpokladem makroekonomického modelu je skutečnost, že lidé 

se ke sportu staví pozitivně a jsou v něm aktivní. Proto věnují část rodinných 
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rozpočtových výdajů na provádění sportovních činností a nákupy sportovních potřeb. 

Vládní výdaje v tomto modelu představuje stát se všemi úrovněmi vlád. 

Poptávka, která je vyvolaná sportem se musí vyrovnávat s nabídkou. Strana poptávky 

je vytvářena participanty sportu. Celková populace je rozdělena na subjekty, které jsou 

ve sportu aktivní a které jsou neaktivní. Výdaje na sport spotřebovávány stranou 

nabídky, jsou vyvolávány zájmem o sport. Participanti poptávají sportovní statky. 

Poptávku potom uspokojuje obchod. Obchod se obrací na výrobce sportovních statků. 

Pokud výrobci z tuzemska tyto statky nestačí nabídnout, musí se dovážet ze zahraničí. 

A naopak, to co se v tuzemsku nestačí spotřebovat, může se vyvézt do zahraničí. Další 

prvek, který uspokojuje poptávku sportovně aktivní populace, jsou sportovní akce, které 

můžeme dělit do dvou skupin: 

1. Akce, na kterých převažují pasivní účastníci, tedy diváci. To jsou např. olympiády, 

mistrovství světa, dlouhodobé soutěže ve fotbale nebo ledním hokeji apod. 

2. Akce, kde mají převahu aktivní účastníci. Na těchto akcích si pohybují desetitisíce 

aktivních účastníků a podobně jako si diváci platí vstupné, oni si platí startovné. 

Aktivní sportovní participanti jsou dynamizujícím prvkem makroekonomického 

modelu. Rozdělují se do čtyř hlavních skupin: 

1. neorganizovaný sport – sportovní aktivity si organizují sami participanti především 

v malých neformálních skupinách, 

2. komerční sport – do této skupiny patří ti, kteří nechtějí být organizováni v žádných 

sportovních klubech, ale chtějí odborný dohled a péči při vlastním sportování 

např. fitcentra, 

3. sport organizovaný ve sportovních klubech – lidé vytvářejí formální skupiny 

z důvodu touhy po kontaktu s dalšími lidmi, kteří mají stejný názor,  

4. školní tělesná výchova – prochází jí povinně všechna mládež na základních 

a středních školách, vytváří pozitivní či negativní postoj ke sportu. 

Sportovní federace je důležitý prvek při organizaci sportovního života uvnitř i vně státu. 

Je těsně spojena se sportovními kluby a jednotami a je zde zprostředkován kontakt 

se státem. 
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Významnou ekonomickou aktivitou ve sportu a významným finančním zdrojem 

je sportovní sázení. 

Stát v modelu představuje centrální vláda a místní vlády obcí. „Stát poskytuje finanční 

podporu sportovním federacím a z větší části financuje školství“ [3, s. 51]. 

Provoz základního školství a sportovní infrastruktury financují místní vlády. 

Posledním prvkem v modelu je sportovní infrastruktura. Sportovní kluby 

se do tělovýchovných zařízení dostávají často bezplatně nebo je jim tělovýchovné 

zařízení zapůjčeno a klub se o svěřený majetek musí starat. Obce často přispívají 

na provoz tělovýchovného zařízení tak, aby v něm mohli sportovat všichni občané, 

nejen členové klubu. „V podmínkách České republiky jsou 2/3 majetku sportovní 

infrastruktury ve vlastnictví sportovních klubů a federací“ [3, s. 51]. 

Zvláštnost českého makroekonomického modelu tvoří hospodářská činnost, kterou musí 

provádět sportovní kluby. Je to vlastní finanční zdroj, který je zdaňován.  Výtěžek 

z hospodářské činnosti je použit na financování provozu tělovýchovných zařízení [3]. 
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Obr. č. 2 – Makroekonomický model sportu (ČR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 

ISBN 80-85866-68-4. 
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Zatímco stranu nabídky charakterizují tři základní proudy, a to: 

- nestátní neziskové organizace, tj. jednoty, svazy, spolky, sdružení, federace, atd., 

- státní a samosprávné aktivity v oblasti sportu a tělovýchovy, 

- podnikatelský sektor. 

K mikroekonomickému zkoumání v oblasti sportu patří také ekonomická analýza 

podpůrných a návazných činností, které jsou spjaty s finální produkcí statků a služeb 

sportu, jako jsou: výrobci sportovního nářadí, pomůcek, oděvů, bot, výživy, ale také 

zařízení a staveb, obchodníci, sportovní reklama, poradenství, cestovní ruch spojený 

s pohybem, loterie, sázkové hry, a jiné [2]. 
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2 Financování masového a vrcholového sportu 

Finance plynoucí do českého sportu se v současnosti dostali na historické minimum 

za posledních dvacet let. Je to částečně dáno tím, že po roce 1990 se snížila porodnost 

a počet sportovců z řad talentované mládeže poklesl o desítky procent. V roce 2002 

se tento trend obrátil a od roku 2009 došlo k nárůstu sportovní mládeže, tento růst 

by měl trvat až do roku 2014. Vzhledem ke stavu veřejných financí je třeba zajistit 

financování sportu i z jiných zdrojů [9]. 

Tělesná kultura a sport je financován ze dvou zdrojů, a to z veřejných a soukromých. 

Ve většině případů se financování z obou zdrojů prolíná, a často se mluví 

o vícezdrojovém financování sportu, které vidíme na níže uvedeném obrázku. Velmi 

významnou složkou ve financování tělesné kultury je státní rozpočet a finance 

z místních rozpočtů [2]. 

 

Obr. č. 3 – Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006. ISBN 80-86929-04-3. 
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2.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 

„Financování sportu z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu 

zahrnuje tyto oblasti: 

- dotace ze státního rozpočtu, 

- dotace z místních rozpočtů (z krajských, městských a obecních rozpočtů), 

-  financování školní tělesné výchovy“ [2, s. 53]. 

 

Obr. č. 4 – Podpora sportu z veřejných prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006. ISBN 80-86929-04-3. 
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2.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 

Dominantní postavení ve financování sportu ze soukromých zdrojů mají výdaje 

domácností. Významným zdrojem podpory sportu je i podíl z výtěžku sázkových 

kanceláří. Další zdroje soukromého financování sportu jsou zobrazeny na následujícím 

obrázku [2]. 

 

Obr. č. 5 – Soukromé zdroje financování sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006. ISBN 80-86929-04-3. 
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Graf č. 1 – Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností 

do oblasti sportu 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Analýza 

financování sportu v České republice, 2009, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 

 

2.4 Státní podpora sportu 2012 

Státní podpora sportu je poskytována ze státního rozpočtu formou státních dotací 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na dotaci není právní 

nárok. „Od roku 2012 dochází k totální absenci finančních prostředků z výtěžku Sazka, 

a.s. pro oblast sportu ve výši 1 mld. Kč“ [10, s. 1]. Státní rozpočet na sport pro rok 2012 

vydá finanční objem ve výši 1 828 023 tis. Kč, což je oproti roku 2011 pokles 

o 71 137 tis. Kč [10]. 
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2.4.1  Programy státní podpory sportu 

Obsah finanční podpory je zaměřen na oblast sportovní reprezentace, výchovu 

sportovních talentů, sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených sportovců, 

na údržbu a provoz sportovních zařízení, na podporu organizace sportu a na investiční 

podporu materiálně technické základny sportu. Dotace se rozdělují na dotace 

neinvestičního a dotace investičního typu. Neinvestiční dotace mají dva výdajové 

okruhy Sportovní reprezentace a Všeobecná sportovní činnost. Sportovní reprezentace 

je dále rozdělena do dvou programů, Sportovní reprezentace České republiky 

a Sportovně talentovaná mládež. Výdajový okruh Všeobecná sportovní činnost 

je rozdělena na tři programy, a to Všeobecná sportovní činnost, Údržba a provoz 

sportovních zařízení a Organizace sportu. Investiční dotace obsahují program 133510 

Podpora materiálně technické základny sportu. Tento program se skládá ze dvou 

subtitulů, Materiálně technická základna sportovních organizací a Materiálně technická 

základna sportovní reprezentace [10]. 

 

2.4.1.1 Program I – Státní sportovní reprezentace ČR 

Program je zaměřen na podporu sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích 

dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích zejména 

na Olympijských a Paralympijských hrách, Deaflympiádách, Mistrovstvích světa, 

Mistrovstvích Evropy, Univerziádách, mezinárodních soutěžích pod patronací 

Mezinárodního a Evropského olympijského výboru a odpovídajících kvalifikačních 

mezinárodních soutěžích, prostřednictvím vybraných sportovních svazů zařazených 

do systému státní sportovní reprezentace. V tomto programu je podporována i sportovní 

příprava reprezentačních týmů a sportů, které jsou zařazeny do programu Olympijských 

her. Dále jsou finančně podporovány významné sportovní akce pořádané v ČR 

v nadcházejícím kalendářním roce a významné sportovní akce pořádané v ČR velkého 

rozsahu, přesahující období jednoho kalendářního roku. 

Dotace z tohoto programu se poskytuje do výše 100% bez podmínky spoluúčasti [10]. 

 

2.4.1.2 Program II – Sportovně talentovaná mládež 

Tento program se účelově zaměřuje na Vrcholová sportovní centra mládeže, Sportovní 

centra mládeže, Sportovní střediska a Podporu ostatních sportovních talentů. 
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Vrcholová sportovní centra (VSCM) podporují přípravu sportovních talentů věkové 

kategorie 19 až 23 let. 

Sportovní centra mládeže (SCM) se zaměřují na sportovní přípravu talentů dorostenecké 

a juniorské kategorie zpravidla ve věku 15 – 19 let, prostřednictvím vybraných 

sportovních svazů zařazených do systému přípravy sportovních talentů. Dále 

je podporována sportovní příprava zdravotně postižených sportovců, kde jsou spojeny 

věkové kategorie juniorů a seniorů. 

Sportovní střediska (Sps) zajišťují sportovní přípravu talentů věkové kategorie 

10 až 15 let ve vybraných sportovních svazech zařazených do systému přípravy 

sportovních talentů. Podpora může být také realizována ve spolupráci s řediteli 

základních škol s využitím potenciálu těchto školních zařízení. Dále zabezpečují 

základní sportovní přípravu dětí, zejména věkové kategorie od 6 let, v souladu 

s předloženým projektem sportovního svazu. 

Podpora ostatních sportovních talentů je zaměřena na přípravu sportovně talentované 

mládeže v občanských sdruženích. Tato podpora se zaměřuje na činnost jednotlivců, 

oddílů, nebo klubů s určením na výcvikové tábory, testování sportovců, kontrolní 

sportovní srazy, okresní a krajské výběry a jejich soutěže, republikové výběry mládeže, 

prostřednictvím vybraných sportovních svazů, včetně oblasti zdravotně postižených 

sportovců. V rámci programu je podporováno finále celostátního projektu „Olympiády 

dětí a mládeže“. 

Dotace je poskytována do výše 100% bez podmínky spoluúčasti a mzdové prostředky 

lze čerpat do výše 80% celkového finančního objemu [10]. 

 

2.4.1.3 Program III – Všeobecná sportovní činnost 

Účelové zaměření programu je rozděleno do dvou skupin, první skupinou je Sport 

pro všechny a druhou skupinou je Sport zdravotně postižených. 

Sport pro všechny – podpora je určena na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 

ve věkové kategorii 6 až 18 let, otevřené sportovní akce, včetně jednorázových 

kampaní, pohybové aktivity občanů starších 60 let. Z tohoto programu je financováno 

vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení v oblasti sportu pro všechny, 

ovšem kromě trenérů a rozhodčích sportovních svazů. Dále jsou podporovány 
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významné mezinárodní akce v oblasti sportu pro všechny. Program je zaměřen 

i na pravidelnou sportovní činnost žáků školních a univerzitních sportovních klubů 

ve věkové kategorii 6 až 26 let, včetně soutěží republikového charakteru a projektů 

Center sportu na školách, mezinárodní soutěže žáků a studentů škol sdružených 

ve sportovních mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v ČR 

a na českou účast v zahraničí. 

Sport zdravotně postižených – podpora je zaměřena na zapojování dospělých a mládeže 

do pravidelné sportovní činnosti. Program také podporuje mezinárodní soutěže 

zdravotně postižených sportovců pořádaných na území ČR. 

Dotace jsou udělovány maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, 

že při  vyúčtování musí být vykázány i vlastních náklady minimálně do výše 30% 

s výjimkou u zdravotně postižených sportovců a žáků školních a univerzitních 

sportovních klubů [10]. 

 

2.4.1.4 Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 

Zaměřuje se na podporování udržování a provozování sportovních zařízení, které jsou 

ve vlastnictví, výpůjčce dle zvláštních právních předpisů nebo v dlouhodobém nájmu 

nestátních neziskových organizací. „Sportovním zařízením se rozumí jako objekt, 

pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně 

pro provozování sportu“ [8, s. 7]. Podpora je dále určena na údržbu technických 

prostředků, strojů a zařízení, které slouží ke sportovní činnosti ve vlastnictví 

nebo dlouhodobém nájmu nestátních neziskových organizací. Program poskytuje 

podporu na udržování a provozováních sportovních zařízeních, které slouží přípravě 

reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu 

nestátních neziskových organizací [10]. 

„Podpora na údržbu a provoz sportovního zařízení bude stanovena pouze do výše 60% 

celkové hodnoty majetku“ [10, s. 7]. Dotace je vyplácena maximálně ve výši 70% 

rozpočtovaných nákladů [10]. 

 

2.4.1.5 Program V – Organizace sportu 

Podpora se zaměřuje na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti zejména 

nestátních neziskových organizací. Realizuje se v rámci všeobecné sportovní činnosti 
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na projekty týkající se sportovní činnosti a pořádání akcí v ČR, včetně oblasti zdravotně 

postižených sportovců. Cílem podpory je zabezpečení sportovní činnosti členů 

občanských sdružení [10]. 

 

2.4.1.6 Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 

Program se účelově zaměřuje na Podporu materiálně technické základny sportovních 

organizací a Podporu materiálně technické základny sportovní reprezentace 

pro občanská sdružení a pro resortní sportovní centra [10]. 

 

2.5 Financování sportu v zemích Evropské unie 

Na následujících grafech porovnáváme veřejné výdaje na sport v zemích Evropské unie 

z několika hledisek. Na prvním grafu porovnáváme veřejné výdaje na sport na jednoho 

obyvatele, na druhém veřejné výdaje na sport vůči hrubému domácímu produktu 

a na třetím veřejné výdaje na sport s úspěšností na Olympijských hrách [7]. 

 

Graf č. 2 – Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport na jednoho 

obyvatele 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Analýza 

financování sportu v České republice, 2009, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 
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Ve srovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele skončila Česká republika 

v rámci Evropské unie jako třetí země s nejnižšími veřejnými výdaji. Nižší výdaje 

na sport má pouze Malta a Bulharsko. Naopak nejvyšší výdaje v tomto srovnání 

má Francie, na druhém místě se nachází Lucembursko a na třetím místě potom Finsko. 

Uprostřed grafu se pohybují státy, které jsou srovnatelné z hlediska síly ekonomiky 

a počtu obyvatel [7]. 

 

Graf č. 3– Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP 

 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Analýza 

financování sportu v České republice, 2009, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 

 

V porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP se Česká republika nachází 

na čtvrtém místě od konce. Konkrétně HDP činí 0,11%. Nejnižší procento HDP v rámci 

EU má Rakousko s 0,06% HDP a nejvyšší má Rumunsko s 1,05 %. Na druhém a třetím 

místě se pak nachází Francie a Estonsko. Státy, které jsou srovnatelné velikostí 

a ekonomikou se rozprostírají v celé škále grafu [7]. 
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Graf č. 4 – Země Evropské unie – porovnání vládních výdajů na sport s úspěšností 

na OH 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Analýza 

financování sportu v České republice, 2009, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 

 

Dalším zajímavým grafem, je graf porovnávající vládní výdaje na sport s porovnáním 

se sportovní úspěšností země na olympijských hrách. Základem úspěšnosti v tomto 

grafu je zisk medailí za poslední čtyři olympijské hry, dvoje zimní a dvoje letní. ČR 

se v tomto srovnání nachází na devátém místě. Nejefektivnější systém má Bulharsko 

a Německo. Na konci grafu se nachází Kypr, Lucembursko a Irsko. Těmto státům 

se nepodařilo za poslední 4 olympijské hry získat ani jednu medaili [7]. 
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3 Financování sportu v Karlovarském kraji 

Karlovarský kraj leží na západě Čech a vznikl rozdělením kraje Západočeského 

na Plzeňský a Karlovarský. Kraj má rozlohu 3.314 km
2
 a řadí se mezi nejmenší kraje 

České republiky. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudržnosti Severozápad 

tzv. NUTS II. Přes území obou těchto krajů se podél hranic rozprostírají Krušné Hory. 

Kraj je tvořen 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský. V kraji se celkem 

132 obcí.  K 31. 12. 2008 v Karlovarském kraji žilo 308 403 obyvatel. V kraji 

se nachází velké množství sportovních zařízení a koná se zde i mnoho sportovních akcí 

např. Kanoe Mattoni, CANON CUP, Carlsbad Triatlon. V Krušných horách a částečně 

i ve Slavkovském lese jsou velmi příznivé podmínky pro provozování zimních sportů. 

Můžeme zde nalézt řadu sjezdovek, běžeckých tratí a dalších zařízení. Nejčastěji lyžaři 

navštěvují nejvyšší bod Karlovarského kraje a Krušných Hor Klínovec a Boží Dar. 

Pro hosty, kteří jsou sportovně založení, jsou v kraji k dispozici speciální zařízení 

pro golf a jezdectví. V současné době existuje v Karlovarském kraji 10 golfových hřišť. 

V posledních letech se v kraji rozvíjí a buduje síť cyklistických stezek [13]. 

Sport v Karlovarském kraji je financován z různých zdrojů. Sport v tomto kraji 

je podporován ze strany státu. O jednotlivých programech této podpory jsem se již 

zmiňovala výše, v kapitole Státní podpora sportu. Dále je oblast sportu financována 

z krajského úřadu Karlovarského kraje. Tento zdroj financování podrobněji rozeberu 

dále.  Dalším zdrojem jsou také příspěvky a granty z jednotlivých měst, které většinou 

tvoří nemalou položku v rozpočtu jednotlivých sportovních oddílů, klubů 

a tělovýchovných jednot. Sport byl také financován z Českého svazu tělesné výchovy 

(ČSTV), ovšem po problémech se společností SAZKA, a. s. se o tyto prostředky přišlo , 

došlo ke změně ve vedení ČSTV a uvažuje se o změně celého systému financování 

sportu ze strany ČSTV. Finanční prostředky sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné 

jednoty také získávají z členských příspěvků a sponzorských darů. Toto 

už je individuální záležitostí těchto oddílů, klubů a jednot. Záleží na nich, v jaké výši 

si nastaví členské příspěvky a jak budou aktivní při shánění sponzorských darů. Některé 

oddíly, kluby a jednoty vykonávají také vlastní činnost, např. poskytují služby v jiné 

oblasti než sportovní.  
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3.1 Financování sportu z krajského úřadu Karlovarského 

kraje 

V posledních letech z krajského úřadu Karlovarského kraje plyne do oblasti sportu 

přibližně stejný objem finančních prostředků, a to asi 10,2 milionu korun. Příspěvky, 

které se poskytují sportovním oddílům, klubům a občanským sdružením mají 

neinvestiční charakter a poskytují se jednorázově. Na tyto příspěvky není právní nárok. 

Žadatel musí na podporovanou akci pozvat zástupce kraje a umožnit mu veřejné 

vystoupení. Dále je povinen vhodným způsobem připomenout, že projekt je realizován 

za podpory Karlovarského kraje. 

Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu jsou poskytovány na financování projektů, 

které: 

- jsou nadregionálního a regionálního významu, 

- obsahují aktivity, ze kterých má kraj prospěch, 

- významně reprezentují kraj a výrazně zvyšují povědomí společnosti o kraji, 

- není možné uskutečnit z běžných prostředků, které má žadatel k dispozici. 

Žadatel o příspěvek musí přidělené peněžní prostředky použít jen k následujícím 

účelům: 

- podpora činnosti tréninkových center pro mládež, 

- podpora celoroční sportovní činnosti mládeže,  

- mimořádné sportovní akce neziskového charakteru, které mají regionální  

a nadregionální význam, 

- podpora sportovních svazů vysílajících účastníky na Hry letních a zimních olympiád 

dětí a mládeže ČR, 

- podpora akcí neziskového charakteru podporujících rozvoj amatérského sportu 

na území kraje. 

V každém kalendářním roce si Rada kraje stanovuje, jaká odvětví sportu jsou prioritní 

a která budou přednostně podporována. Záleží na tom, kdo vyhrál volby a jaká politická 

strana stojí v čele. V současné době mají velké zastoupení v Radě kraje členové ČSSD 
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a  ti preferují mládežnický vrcholový sport a významné akce, které reprezentují 

Karlovarský kraj. 

Příspěvky jsou žadatelům poskytovány na základě písemné žádosti (viz Příloha B), jejíž 

součástí jsou tyto údaje: 

- údaje identifikují žadatele, včetně kontaktních údajů a e-mailové adresy, 

- další údaje o žadateli např. počet členů, seznam úspěchů, předpoklady na další rok, 

- popis činnosti žadatele, 

- údaje o finanční situaci žadatele, 

- charakteristika projektu (termín a místo konání, časový harmonogram, cíl projektu 

apod.), 

- předpokládaný rozpočet projektu, 

- ostatní (přílohy dle uvážení žadatele). 

Součástí žádosti jsou i originály nebo ověřené kopie následujících dokumentů: 

- zakládací dokument, je-li žadatelem právnická osoba, 

- doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem 

právnická osoba, 

- stanovy schválené organizací,  

- výpis z rejstříku trestů žadatele, pokud je žadatelem fyzická osoba (nesmí být starší 

než 90 dnů), 

- doklad o přidělení IČ poskytnutého správcem základního registru osob, 

- doklad o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno, 

- potvrzení banky o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů. 

Žádost musí být doručena na odbor školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 

Karlovarského kraje do 31. října roku, po kterém bude projekt realizován. 

Přijaté žádosti odbor školství mládeže a tělovýchovy zkontroluje a zpracuje. Pokud 

bude podaná žádost neúplná, údaje v ní budou nepravdivě vyplněné nebo bude žádost 

podána po termínu, nebude na ni odbor školství, mládeže a tělovýchovy brát zřetel 

a příslušné orgány o ní bude jen informovat. Zkontrolované žádost se postoupí 
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k posouzení Komisi Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport. O poskytnutí 

finančního příspěvku rozhodne na základě doporučení této komise Rada kraje, pokud 

se schvaluje příspěvek do 200.000 Kč, popřípadě Zastupitelstvo kraje, jedná-li 

se o příspěvek nad 200.000 Kč. Schválí-li Rada či Zastupitelstvo kraje poskytnutí 

finančního příspěvku, uzavře kraj s žadatelem Smlouvu o poskytnutí příspěvku 

z rozpočtu Karlovarského kraje (viz Příloha A), ve které je stanovena výše a účel 

použití příspěvku, termín a způsob vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.  

Poslední fází procesu schvalování příspěvků na podporu sportu je kontrola 

a vyhodnocení. Žadatel musí odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit 

k nahlédnutí všechny účetní záznamy, které se týkají poskytnutého příspěvku. Peněžní 

prostředky poskytnuté formou příspěvku z krajského úřadu Karlovarského kraje musí 

žadatel použít v souladu s uzavřenou smlouvou.  Žadatel je povinen doložit originály 

nebo úředně ověřené kopie účetních dokladů ve výši poskytnutého příspěvku, které 

dokládají jeho použití.  Dále musí být provedeno závěrečné vyúčtování příspěvku 

a zhodnocení projektu, které je předkládáno odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Stane-li se, že nedojde k vyčerpání celého objemu poskytnutých finančních prostředků, 

musí být informován odbor školství, mládeže a tělovýchovy a nevyužité prostředky jsou 

vráceny zpět na účet Karlovarského kraje, a to způsobem a v termínu, který je stanoven 

ve smlouvě. O těchto nevyužitých finančních prostředcích dále rozhoduje rada kraje [6].  
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Graf č. 5 – Schválené příspěvky podle odvětví sportu na rok 2012  

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

 

V roce 2012 bylo do oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuto 

9.726.000 Kč, z toho 83 % bylo použito na činnost a provoz zařízení a zbytek, tedy 

17 % na akce, které jsou významné pro Karlovarský kraj. Z grafu je patrné, že nejvíce 

finančních prostředků se poskytuje na lední hokej a fotbal, což jsou dvě 

nejpreferovanější odvětví sportu. Je to také tím, že v Karlovarském kraji působí 

hokejový klub HC Energie Karlovy Vary, s. r. o. a mnoho fotbalových klubů. 

Další významně podporované odvětví je lyžování, jelikož Karlovarský kraj leží 

v Krušných horách, kde se nachází celá řada zimních středisek.  

Naopak nejnižší příspěvky jsou přidělovány odvětvím, jako jsou gymnastika, 

badminton, šachy, orientační běh, minigolf, karate a další.  

Na následujících třech grafech si ukážeme, jaké druhy sportu jsou prioritní ve třech 

okresech Karlovarského kraje, tj. Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. 
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Graf č. 6 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Karlovy Vary 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

 

Do oblasti sportu v okrese Karlovy Vary jsou z rozpočtu Karlovarského kraje 

poskytnuty finanční příspěvky ve výši 5.161.000 Kč. Z grafu můžeme vyčíst, 

že nejvyšší příspěvek bude poskytnut na lední hokej. Velkou roli zde hraje hokejový 

klub HC Energie Karlovy Vary, s. r. o., který hraje českou extraligu a v sezoně 2007/08 

tento klub vyhrál Mistrovství ČR v ledním hokeji. V tomto roce HC Energie Karlovy 

Vary, s. r. o. z rozpočtu Karlovarského kraje dostane 2.300.000 Kč, což je skoro 

polovina toho, co klub požadoval. Zároveň je to částka o 700.000 Kč nižší, 

než v minulém roce. Velký význam v tomto okrese má také lyžování. Tento rok 

poskytne kraj příspěvek na financování významných akcí. Částkou 50.000 Kč bude 

podpořen 41. ročník Karlova běhu, což je veřejný závod v běhu na lyžích. Český pohár 

dospělých v běhu na lyžích konající se na Božím Daru, kde žije český reprezentant 

v běhu na lyžích Lukáš Bauer, byl letos podpořen 35.000 Kč. Další podpořenou 
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lyžařskou akcí je Carlsbad Ski Sprint 2012. Na třetím místě v tomto grafu se nachází 

basketbal. Částku 394.000 Kč v roce 2012 obdrží Sportovní sdružení basketbalu 

Karlovy Vary, který z těchto peněz zabezpečí činnost Sportovního centra mládeže 

a Sportovního střediska v basketbalu mládeže a dětí. Fotbal je letos podpořen částkou 

420.000 Kč. Tyto prostředky jsou vynaloženy na celoroční činnost SK Buldoci Karlovy 

Vary – Dvory, Fotbalového klubu Nejdek a Mezinárodní žákovský turnaj. Další 

významně financovaným sportem v okrese Karlovy Vary je krasobruslení. 250.000 Kč 

letos obdrží Krasobruslařský klub Karlovy Vary, o. s. Členové tohoto klubu reprezentují 

město Karlovy Vary a Karlovarský kraj na Mistrovství ČR žactva v krasobruslení, 

ale i na mezinárodních závodech Feldkirch Trophy v Rakousku. Nejméně podporovány 

jsou v okrese Karlovy Vary podporovány sporty, jako kroket, badminton a šachy. 

 

Graf č. 7 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Cheb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

 

V okrese Cheb do sportu letos poputuje 1.691.000 Kč. K nejpreferovanějším odvětvím 

patří fotbal, a to se projevuje i ve výši příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje. Letos 

je tento sport podporován částkou 455.000 Kč.  Fotbalový klub Hvězda z této částky 
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obdrží 200.000 Kč na financování celoroční činnosti mládežnických družstev. Dále 

Karlovarský kraj přispěje na akci s názvem MINI ME 2012 – sportem proti rasismu 

a násilí. Na druhém místě se nachází lední hokej. Částku 250.000 Kč si rozdělí hokejové 

kluby v Chebu a Mariánských Lázních na podporu celoroční činnosti mládeže. 

Významný je pro okres Cheb také motosport. Částkou 200.000 Kč přispěje Karlovarský 

kraj na Mistrovství světa na dlouhé ploché dráze, které se koná v září v Mariánských 

Lázních.  Dalším podporovaným sportem v okrese Cheb je lyžování. Příspěvek ve výši 

150.000 Kč poskytl Karlovarský kraj na podporu Evropského poháru ve snowboardingu 

2012 konaného v Mariánských Lázních. Karlovarský kraj tento rok v okrese Cheb 

významně podpoří také tenis. Těmito příspěvky podporuje činnost závodních družstev 

a jednotlivců v kategorii mládež do 18 let a účast družstev v soutěžích ČR ve všech 

kategoriích. Příspěvek byl poskytnut i na Přebor karlovarského kraje. Mezi dvě nejméně 

podporované oblasti sportu patří v tomto okrese gymnastika a minigolf.  

 

Graf č. 8 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Sokolov 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012  
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Částkou 1.306.000 Kč podpoří Karlovarský kraj sport v okrese Sokolov. Nejvíce 

finančních prostředků plyne do vzpírání. Letos bude vzpírání podpořeno příspěvkem 

ve výši 298.000 Kč. Vzpěrači v tomto okrese se účastní republikových i zahraničních 

soutěží. Všechna družstva, jak žákovské, tak dospělé kategorie se účastní největší 

republikové soutěže. Členové tohoto oddílů vzpírání dosahují velkých úspěchů, 

např. bronzové medaile na Mistrovství Evropy do 23 let nebo zlatou medaili 

na Mistrovství ČR.  Mezi prioritní odvětví patří také lední hokej. 150.000 Kč obdrží 

hokejový klub Baník Sokolov. Významný je pro tento okres také motosport. 

Karlovarský kraj dal na financování Mistrovství světa v motokrosu, které se každoročně 

odehrává v Lokti, 120.000 Kč z požadovaného 1.000.000 Kč. Čtvrtým nejvíce 

podporovaným sportem je atletika. 105.000 Kč si rozdělí Školní atletický klub Chodov 

a Atletický klub Sokolov. Plavání se v grafu nachází na pátém místě. Příspěvek 49.000 

Kč dostane Plavecký klub Baník Sokolov, o. s. Na úplném konci v grafu poskytnutých 

příspěvků se nachází např. cyklistika, stolní tenis a orientační běh. V tomto okrese není 

na rozdíl od Chebu a Karlových Varů podporováno lyžování  

 

3.2 Financování TJ Baník Sokolov 

3.2.1 Charakteristika TJ Baník Sokolov 

TJ Baník Sokolov je občanské sdružení. V současné době má přes 1400 členů, kteří 

se sdružují ve 13 sportovních oddílech a to: 

- boxu, 

- házené, 

- karate, 

- krasobruslení, 

- plavání, 

- silového trojboje, 

- sportu pro všechny, 

- stolní tenis, 

- šachu, 
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- turistiky, 

- vodního póla, 

- volejbalu, 

- vzpírání. 

TJ Baník patří k největším sportovním organizacím na území Karlovarského kraje 

z hlediska počtu členů a činnosti. Kromě sportovního vyžití pro občany Sokolova 

a okolních měst nabízí také TJ Baník Sokolov následující služby: 

- pronájem reklamních ploch, 

- propagační služby při sportovních akcích, 

- ubytovací služby, 

- prezentace organizací nebo informací pro veřejnost ve vývěsných skříňkách 

v Sokolově, 

- poradenské služby při realizaci sportovišť včetně vybavení, 

- zprostředkování sportovních soustředění a kontakty na zahraniční kluby, 

- sázkové služby. 

V současnosti tělovýchovná jednota zaměstnává 8 osob podílejících se na celkové 

činnosti [12]. 

 

3.2.2 Stručná historie TJ Baník Sokolov 

První občanské, dělnické a sportovní spolky na Sokolovsku začaly vznikat 

ve 20. až 40. letech minulého století. Jednalo se zejména o německá sportovní sdružení, 

protože v tomto období zde žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo. V důsledku 

příchodu nového obyvatelstva se v období po druhé světové válce v Sokolově tvořily 

různé tělovýchovné jednoty. Ovšem podmínky ke sportování v roce 1945 nebyly velice 

příhodné. V Sokolově bylo pouze jedno sportovní hřiště, tělocvična, kterou poškodily 

nálety a dva tenisové dvorce, jež nikdo neudržoval.  I přes nepříznivé podmínky 

koncem roku 1945 začali hokejisté na přírodním ledě rybníka v Dolním Rychnově 

trénovat a hrát. 
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Po roce 1946 se začínají sdružovat nadšenci atletiky, fotbalu, lyžování, šachu, boxu 

a stolního tenisu. O pár měsíců později založili svůj oddíl i volejbalisté. Na konci roku 

1947 existovalo více než deset různých sportovních oddílů a klubů, které byly připojeny 

k chemickým závodům nebo k hnědouhelným dolům. 

Pro další vývoj a uspořádání tělovýchovné činnosti na Sokolovsku bylo významné 

ustanovení Závodní tělocvičné jednoty Sokol Ředitelství falknovských hnědouhelných 

dolů v Dolním Rychnově dne 14. listopadu 1948. Toto ustanovení lze pokládat 

za základ Tělovýchovné jednoty Baník Sokolov.  Tělovýchovná jednota v této době 

měla 450 členů, kteří tvořili 10 oddílů, a to: šachy, těžká atletika, lyžování, lední hokej, 

stolní tenis, kopaná, lehká atletika, odbíjená, tenis a česká házená. Dnešní název 

TJ Baník Sokolov byl přijat v roce 1953 při příležitosti sjednocení Českého svazu 

tělesné výchovy (ČSTV). 

V roce 1958 došlo ke spojení dvou největších tělovýchovných jednot města Sokolov, 

a to Jiskry a Baníku. To znamenalo nárůst členské základny až na tisíc členů, kteří byly 

sdruženi ve 12 oddílech a odborech. Současně svou činnost pod tělovýchovnou 

jednotou rozvíjí odbor základní rekreační tělesné výchovy a vznikají a přidružují 

se další sportovní oddíly. Těmito oddíly jsou kanoistika, cyklistika, basketbal, turistika 

a následně orientační běh. V 60. letech se připojuje oddíl krasobruslení a v roce 1967 

také oddíl vzpírání. K dalšímu rozšiřování TJ Baník Sokolov dochází v 70. letech. 

V tomto období je založeno sportovní plavání a pro děti základních a mateřských škol 

se uskutečňuje základní plavecká výuka. S centrem na Jesenické přehradě u Chebu 

začíná také se svou činností jachetní oddíl. V roce 1975 vzniká při TJ Baník Sokolov 

oddíl juda a v roce 1976 sportovní gymnastika.  

V 80. letech TJ Baník Sokolov s 22 oddíly a 3600 členy zažívá největší rozkvět, i přes 

ztrátu oddílu stolního tenisu, cyklistiky a lyžování.  V průběhu tohoto období přibyly 

oddíly golfu, karate a nohejbalu a TJ Baník Sokolov se řadila k největším 

tělovýchovným jednotám nejen v Západočeském kraji, ale v celé ČSSR. Na přelomu 

80. a 90. let TJ Baník Sokolov zaměstnávala přes 130 osob v různých odvětvích, 

a to na středisku dopravy, údržby tělovýchovných zařízení, sázkových a ubytovacích 

službách, propagace, středisku plavecké výuky. TJ Baník obstarávala provoz restaurace 

na Baníku, letního koupaliště, provoz lehkoatletického a zimního stadionu. 
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Změny v politickém, ekonomickém a společenském životě, které se odehrály 

na přelomu let 1989 – 1990, zásadně ovlivnily celkovou činnost TJ Baník Sokolov. 

V tomto období dochází k omezování dotací a příspěvků na tělovýchovnou činnost. 

Důsledkem byla série úsporných opatření, dochází ke snižování počtu zaměstnanců. 

Ke konci roku zůstalo v TJ Baník Sokolov pouze 40 zaměstnanců. Finanční situace 

se ovšem nezlepšila a dochází k zadluženosti tělovýchovné jednoty. Nebylo možné 

zabezpečit celkové finanční krytí, a proto v letech 1991 – 1993 postupně dochází 

k nejrozsáhlejšímu osamostatňování a odchodu jednotlivých oddílů např. jachtingu, 

basketbalu, ledního hokeje, tenisu, nohejbalu, kanoistiky, orientačního běhu a golfu. 

K roku 1994 se zachovalo jen 10 oddílů s členskou základnou 1141 členů. 

V polovině 90. let měla TJ Baník Sokolov mnoho organizačně technických 

a provozních problémů, které se vztahovaly ke správě celého sportovního areálu. 

Po ekonomické stránce se tělovýchovná jednota z největších problémů dostala. 

Ve druhé polovině 90. let mění sportovní areál Baníku majitele, kterým se stává město 

Sokolov. TJ Baník Sokolov tento fakt ulehčuje situaci. Dochází ke změně organizační 

struktury zejména v části provozně technické a v tělovýchovné jednotě pracuje 

jen 20 zaměstnanců. 

V roce 2001 vzniká nový oddíl silového trojboje a v roce 2004 dochází k návratu oddílu 

stolního tenisu. V tomto roce se osamostatnil oddíl atletiky a byl přijat oddíl vodního 

póla žen. Florbal a gymnastika byly posledními vstupujícími oddíly [4]. 

 

3.2.3 Financování TJ Baník Sokolov 

Tělovýchovná jednota Baník Sokolov je financována z několika zdrojů: a to: 

Vlastní činnost TJ – Baník Sokolov mimo sportovního vyžití nabízí také další služby. 

Jedná se například o ubytovací služby, pronájem reklamních ploch, propagační služby, 

zprostředkování sportovních soustředění a kontakty na zahraniční kluby a sázkové 

služby. Tuto činnost vykonává TJ Baník Sokolov na základě živnostenských oprávnění. 

Členské příspěvky – Pravidelným a zaručeným finančním příjmem jsou pro TJ členské 

příspěvky členů jednotlivých oddílů TJ Baník Sokolov.  

Granty od města Sokolov – TJ má možnost zažádat si o grantový příspěvek 

na celoroční činnost, ze které je možno hradit např. dopravu na sportovní soutěže, 
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energie související s provozováním sportovišť, nájmy sportovišť, jako jsou haly, 

tělocvičny a prostory, kde probíhají soutěže. Na celoroční činnost může z tohoto grantu 

TJ Baník Sokolov získat až 50% z ročních rozpočtových výdajů.  Grant od města 

Sokolov také může pokrýt náklady spojené s jednotlivými sportovními akcemi 

a náklady na organizačně technické činnosti včetně administrativních věcí. Tento druh 

grantu se podává čtvrtletně dle grantového systému města a udělený grant může 

dosáhnout až 75% z celkových nákladů na projekt. 

Příspěvky z krajského úřadu Karlovarského kraje – TJ Baník Sokolov může zažádat 

o příspěvek na celoroční činnost, ale i na jednotlivé akce u krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Žádost je podávána jednou ročně.  

Strukturální fondy EU – Jedním z prvních projektů byl projekt PHARE. TJ Baník 

Sokolov dostala finanční prostředky na některé mezinárodní akce, které pořádala. 

Dalším zdrojem příjmů z EU byl program INTERREG AIII. Ten podporoval 

mezinárodní akce v plavání, atletice, stolním tenise a dalších.  

Reklamy a dary – Dalším zdrojem financování TJ Baník Sokolov jsou reklamy a dary 

z podnikatelské sféry, jak od fyzických osob, tak právnických osob. Tyto prostředky 

tělovýchovné jednotě přináší finanční, materiální i věcnou podporu. 

Financování z Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) – Zdroje příjmů plynuly také 

z ČSTV. Jednalo se o dotace na opravu a údržbu tělovýchovných zařízení a činnost 

sportovních subjektů.  

 

 



41 

 

 

Graf č. 9 – Rozdělení jednotlivých zdrojů financování v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

 

Jak je vidět na grafu, tak největší částku v příjmech TJ Baník Sokolov tvoří tržby 

z vlastní činnosti a to: tržby ze Sazky Sportky, nájemné za bazén a byty, které 

tělovýchovná jednota vlastní a tržby z plavecké výuky. Celkově tyto tržby činily 

přes 1.600.000 Kč. Dalším velmi významným zdrojem financování TJ je grant od města 

Sokolov, který v roce 2011 činil 1.300.853 Kč. Důležitým zdrojem jsou také členské 

a oddílové příspěvky, které tvoří 12% ve financování Baníku Sokolov. Tyto příspěvky 

v roce 2011 dosáhly hodnoty 527.769 Kč. Částku 500.000 Kč dostala TJ od největšího 

podnikatelského subjektu v Karlovarském kraji, od Sokolovské uhelné. V roce 2011 

obdržela tělovýchovná jednota i příspěvky z Karlovarského kraje a to ve výši 

345.000 Kč. Ve struktuře příjmů hrají roli i tržby z reklamy, které v minulém roce činily 

213.333 Kč. TJ Baník Sokolov má i několik stálých sponzorů jako je Vodohospodářská 

společnost Veolia voda, ČEZ, Rotas strojírny, Leben Bohemia, Czech casinos, Slot 

game a jiné. Od těchto sponzorů v roce 2011 dostala tělovýchovná jednota příspěvky 

ve výši 126.000 Kč. Nejmenší částky v příjmech jednoty tvoří příspěvky Tělovýchovné 

unie Sokolov a příspěvky svazů.  
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Tab. č. 1 – Rozpis přerozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oddíly TJ  

v roce 2011 

Název oddílu Schválená částka (v Kč) 

Vzpírání   40.000,00 

Box   30.000,00 

Florbal   15.000,00 

Stolní tenis   15.000,00 

Šachy   15.000,00 

Karate   10.000,00 

Krasobruslení   10.000,00 

Vodní pólo   10.000,00 

Házená     5.000,00 

ASPV - sport pro všechny     5.000,00 

Silový trojboj     5.000,00 

Turistika     1.000,00 

Celkem 161.000,00 

 

Zdroj: interní zdroje TJ Baník Sokolov, upraveno autorkou 

 

Ve výše uvedené tabulce vidíme, jak byly v roce 2011 přerozděleny finanční prostředky 

TJ Baník Sokolov na činnost jednotlivých oddílů TJ. Z tabulky můžeme vyčíst, 

že nejvyšší částku obdržel oddíl vzpírání a boxu. Naopak nejnižší podíl oddíl turistiky, 

dále pak silový trojboj, sport pro všechny a házená. Zbylé oddíly obdržely částky 

10.000 až 15.000 Kč.  

 

Jak již bylo výše uvedeno TJ Baník Sokolov každý rok dostává grant z města Sokolov. 

V roce 2011 si tělovýchovná jednota u města zažádala o grant ve výši 2.030.000 Kč. 

Obdržela však pouze 1.060.000 Kč. Tento grant je směřován na úhradu odvozu odpadu, 

nájmů a energií, které se týkají provozu sportovních zařízení využívaných jednotlivými 

oddíly Baníku a úhradu dopravních nákladů na sportovní soutěže.  

Při tvorbě žádosti o přidělení grantu se čerpalo z uzavřených nájemních smluv 

na provoz a využití sportovišť, nákladů na energii, nákladů na odvoz odpadu. 
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Dále se také vycházelo z nákladů na dopravu, ve kterých se předpokládal i narůst cen 

v této oblasti. Přihlíželo se i k pokladům z roku 2010 a k požadavkům oddílů TJ Baník 

Sokolov, co se týče navyšování provozních hodin sportovišť pro rozšiřování přípravy 

a možnosti dosažení kvalitnějších výsledků.  

Grantu se týkaly všechny oddíly TJ Baník Sokolov, jejichž náklady jsou spjaty 

s využíváním sportovního zařízení zejména v oblasti města Sokolov, ale i mimo něj, 

pokud to budou okolnosti vyžadovat. Podobně jako v roce 2010 bude řešen příspěvek 

na dopravu. 

TJ Baník Sokolov v žádosti o přidělení grantu předkládané na Městský úřad v Sokolově 

požadovala částku 2.030.000 Kč. Grant byl ale schválen pouze ve výši 52% 

z požadované částky, což je 1.060.000 Kč. Proto muselo dojít k redukci a úpravě 

přiměřené k požadavkům jednotlivých oddílů TJ, aby procentuální sazba s přihlédnutím 

k daným možnostem podobná jako v roce 2010.  

Rozpočet žádosti o grant v celkové výši 2.030.000 Kč byl rozvrhnut na tři části: 

a) nájem sportovišť a odvoz odpadu – 1.600.000 Kč, 

b) náklady na energie spjaté s provozem sportovišť – 160.000 Kč, 

c) dopravní náklady na mistrovské soutěže zejména kategorie mládeže – 270.000 Kč. 

Určení procentuální sazby vycházelo ze souhrnného plánu žádosti o grant, tedy součtu 

všech položek. Částka 2.030.000 Kč byla rozdělena do dvou nezávislých položek. První 

položku tvoří náklady na nájem sportovišť a odvoz odpadu a náklady na energie spjaté 

s provozem sportovišť. Celkově tedy 1.760.000 Kč. Druhou položkou jsou náklady 

na dopravu ve výši 270.000 Kč. U první položky byla učiněna úprava 68% z celkového 

1.760.000 Kč pro počáteční přerozdělení a to 1.197.000 Kč. Výkonný výbor TJ Baník 

Sokolov z této částky schválil 78% sazbu pro přerozdělení na jednotlivé oddíly 

a kanceláře TJ. 
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Tab. č. 2 – Rozpis přerozdělení grantu do jednotlivých oddílů dle 78% sazby 

v roce 2011 

Název oddílu 

Výchozí náklady 

- nájemné, 

energie, odpad 

(v Kč) 

Přerozdělení 

dle 78% sazby  

(v Kč) 

Vzpírání, silový trojboj   360.000,00 280.800,00 

Krasobruslení   355.000,00 276.900,00 

ASPV - sport pro všechny   130.000,00 101.400,00 

Florbal   110.000,00   85.800,00 

Stolní tenis     60.000,00   46.800,00 

Karate     48.000,00   37.440,00 

Box     36.000,00   28.080,00 

Házená      35.000,00   27.300,00 

Kanceláře     35.000,00   27.300,00 

Vodní pólo     28.000,00   21.840,00 

Celkem 1.197.000,00 933.660,00 

 

Zdroj: interní zdroje TJ Baník Sokolov, upraveno autorkou 

 

Tab. č. 3 – Reálný podíl čerpání jednotlivých oddílů TJ za jednotlivá čtvrtletí 

v roce 2011 

 

Název oddílu I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 

Vzpírání, silový trojboj   70.200,00   70.200,00   70.200,00   70.200,00 

Krasobruslení 110.000,00            0,00   61.900,00 105.000,00 

ASPV - sport pro všechny   25.000,00   35.000,00   21.400,00   20.000,00 

Florbal   26.000,00   26.000,00   10.200,00   23.600,00 

Stolní tenis            0,00   23.400,00            0,00   23.400,00 

Karate   11.000,00   11.000,00     4.440,00   11.000,00 

Box     9.000,00     9.000,00     6.080,00     4.000,00 

Házená             0,00   13.650,00            0,00   13.650,00 

Kanceláře     6.825,00     6.825,00     6.825,00     6.825,00 

Vodní pólo     8.000,00     6.000,00     4.700,00     3.140,00 

Celkem 266.025,00 201.075,00 185.745,00 280.815,00 

 

Zdroj: interní zdroje TJ Baník Sokolov, upraveno autorkou 
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Pro rok 2011 výkonný výbor TJ Baník Sokolov schválil na dopravu částku v maximální 

výši 20.000 Kč pro oddíl za kalendářní rok. Týkalo se to zejména oddílů, které 

v předchozím roce měly problém s dodržováním stanoveného limitu. Dopravné na rok 

2011 bylo stanoveno na 126.340 Kč, což je zbývající částka do městem přiděleného 

příspěvku v celkové výši 1.060.000 Kč. Dopravní náklady byly přepočítány 47% 

sazbou z částky 270.000 Kč, která byla uvedena v žádosti o grant. 

Čerpání grantu musí výkonný výbor TJ Baník Sokolov v průběhu roku sledovat 

a minimálně jedenkrát za čtvrtletí kontrolovat. Pokud oddíly přidělenou dotaci 

na energie a nájmy nevyčerpají, mohou se zástupci oddílů a zástupce TJ dohodnout 

a zbývající prostředky mohou použít i na úhradu dopravních nákladů zejména 

pro kategorii mládeže na mistrovské sportovní soutěže. Nevyužité finanční prostředky 

nemohou oddíly použít pro jiné účely nebo na vylepšení hospodaření popř. ke krytí 

jiných ekonomických ztrát. Pokud ovšem některý z oddílů překročí přidělenou částku, 

musí zajistit chybějící finanční prostředky a vyrovnat vzniklý schodek.  
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Tab. č. 4 – Rozvaha za rok 2011 

 

Aktiva Pasiva 

Název položky Částka (v Kč) Název položky Částka (v Kč) 

Stavby 3.436.320,00 Půjčka p. Lebeda A.    150.000,00 

Samostatné mov. věci    427.328,00 Půjčka TJ Lítov      45.500,00 

Inventář 1.113.502,00 Půjčka - Křivanová    400.000,00 

Drobný hmotný inv. majetek    294.335,00 Jiné krátkodobé fin. výp.        1.500,00 

Podílové cenné papíry      50.000,00 Ostatní krátk. fin. výp. -    20.000,00 

Oprávky ke stavbám  - 714.477,00 Dodavatelé      50.116,20 

Oprávky k sam. mov. věcem  -   99.928,10 Dodavatelé od r. 2009    458.868,34 

Oprávky k inventáři  - 114.776,00 Dodavatelé 91-01    476.737,59 

Materiál na skladě      95.017,04 Zaměstnanci    275.874,00 

Materiál na skladě Actus    102.624,20 Zaměstnanci DPP -    72.560,00 

Pokladna      31.634,00 Pohled. za zaměstnanci -      3.881,00 

Ceniny    137.863,30 Pohledávka Pýchová -    31.026,00 

ÚČTY V BANKÁCH  -   39.480,38 Pohledávka Vodrážková     198.000,00 

KB Sokolov  -   99.651,25 Pohledávka Škarda     228.286,00 

Účet KB II. termínovaný      38.254,78 Zúčt. soc. zabezpečení       79.236,00 

ODBĚRATELÉ        5.413,00 Zúčt. zdrav. poj. -   184.675,00 

Odběratelé      88.915,60 Daň z příjmu -     30.728,95 

Odběratelé od r. 2009      16.448,00 Ostatní přímé daně     128.995,00 

Odběratelé 91-01 
1.270.783,86 

Ostatní přímé daně 

dohody 
      99.602,00 

Pohledávka HC      51.823,00 Daň z přidané hodnoty       20.621,54 

Zálohy energie    157.018,91 Ost. nepřímé daně a popl. -    15.339,00 

Zálohy plyn      65.029,46 Závazek kauce Ticháček       20.000,00 

Zálohy Sazka      30.947,00 Kauce SAZKA -  125.560,10 

Zálohy pronájmy      35.505,00 Kauce sazky terminály -    11.900,00 

Fond oprav Sazka      34.653,00 Jiné závazky             76,00 

Zábranský dluh      18.291,00 Výdaje příštích období      20.731,90 

Příjmy příštích období        1.458,17 Základní jmění 6.959.384,29 

Vnitřní zúčtování -    85.884,88 Fondy organizace - 376.938,97 

  
 

Hospod. výsledek 2006 -  99.218,64 

  
 

Hospod. výsledek 2007 - 791.014,79 

  
 

Hospod. výsledek 2006 -   89.418,64 

  
 

Hospod. výsledek 2008   125.352,07 

  
 

Hospod.výsledek 2009 -   34.125,81 

  
 

Hospod. výsledek 2010 - 934.592,14 

  
 

Hospod. výsledek 2011 - 568.935,18 

  6.348.966,71   6.348.966,71 

 

Zdroj: interní zdroje TJ Baník Sokolov, upraveno autorkou 

 

 

 



47 

 

 

Tab. č. 5 – Výsledovka za rok 2011  

 

Náklady Výnosy 

Název položky Částka (v Kč) Název položky Částka (v Kč) 

 Spotřeba materiálu   261.955,41  Tržby z reklamy    213.333,40 

 Materiál na údržbu       5.657,80  Tržby sazka    185.569,80 

 Elektrická energie   103.857,05  Tržby nájemné bazén    591.960,00 

 Vodné   175.496,88  Tržby nájem byty    152.528,00 

 Teplo     97.848,20  Tržby ostatní    124.890,70 

 Odpad       9.185,40  Tržby plavecká výuka    637.350,00 

 Srážková voda       5.994,58  Úroky z běžného účtu               7,10 

 Opravy a údržba     32.458,30  Jiné ostatní výnosy      20.740,00 

 Opravy a údržba zdaněná     33.759,52  Příspěvky TVUS      59.500,00 

 Cestovné     20.290,00  Příspěvky SÚ    500.000,00 

 Cestovné zdaňované       1.125,00  Příspěvky svazů      57.338,40 

 Náklady na reprezentaci       7.129,00  Příspěvky FO      10.000,00 

 Nájemné 1.460.598,95  Příspěvky PO    116.000,00 

 Telefony, poštovné      82.592,57  Členské příspěvky    430.320,00 

 TJ - školení, semináře      72.190,00  Oddílové příspěvky    142.449,00 

 Doprava    292.857,00  PD - MÚ Sokolov 1 300 853,00 

 Sportovní služby - rozhodčí    266.229,00  PD - KK K. Vary    345.000,00 

 Ostatní služby    392.764,16   
 

 Stočné        1.361,95   
 

 Mzdové náklady 1.329.601,00   
 

 Mzdové náklady - DPČ, DPP      86.343,00   
 

 SP 25%    329.761,00   
 

 ZP 9%    119.486,00   
 

 Zákonné sociální náklady        9.838,53   
 

 Ostatní pokuty a penále        1.754,00   
 

 Bankovní poplatky      19.789,77   
 

 Pojištění majetku      47.571,00   
 

 Jiné ostatní náklady      25.592,51   
 

 Odpisy nehm. a hmot. IM    163.687,00   
 

  5.456.774,58   
 

 Zisk/ztráta -  568.935,18   
 

  4.887.839,40   4.887.839,40 

  

Zdroj: interní zdroje TJ Baník Sokolov, upraveno autorkou 
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Z výsledovky za rok 2011 vyplývá, že náklady převyšují výnosy a TJ Baník Sokolov 

je stejně jako v minulých letech ve ztrátě. Ztráta za rok 2011 činí 568.935,18 Kč. 

I když cílem TJ Baník Sokolov není dosáhnout zisku, je jeho snahou udržet náklady 

a výnosy alespoň v rovnováze.  
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4 Návrhy zlepšení financování sportu v Karlovarském 

kraji 

Podle statistických údajů se asi 40% naší mládeže prakticky vůbec nepohybuje a nás 

to nechává většinou v naprostém klidu. Každá rozumná společnost má však zájem 

na tom, aby v ní lidé žili zdravěji. Hledají proto i způsoby, jak podporovat a rozvíjet 

sport.  

V současnosti je financování sportu v Karlovarském kraji mylně pokládáno za jakousi 

nadstavbu nad nutné finanční výdaje, které jsou potřeba pro chod kraje. Tento pohled 

je ale neprofesionální a nebere v úvahu druhotný přínos tělovýchovy, kterým 

je snižování výdajů v ostatních oblastech, jako je prevence kriminality, drogové 

prevence, do sociální a zdravotní sféry. Vždyť právě zde platí rčení „Ve zdravém těle, 

zdravý duch“ a mělo by být naším cílem zapojení co nejvyššího počtu obyvatel 

a zejména mládeže do tělovýchovy v tom nejširším slova smyslu. 

Základním motorem pro tělovýchovu je výkonnostní sport a zejména sport mládeže, 

který je zásobárnou talentů pro pozdější výběr vrcholových sportovců a právě do této 

oblasti je třeba adresovat cílenou finanční podporu.  

Je potřeba, aby peněžní prostředky putovaly tam, kde mají smysl. Sportovní odvětví 

je tedy třeba vybírat v návaznosti na přírodní podmínky, infrastrukturu a historii sportu 

v místě. Z toho plyne, že nebudeme podporovat např. lyžování v Sokolově, když se zde 

nenacházejí žádné vhodné přírodní podmínky pro vykonávání tohoto sportu.  

Proto se v této části pokusím navrhnout zlepšení stávajícího financování 

v Karlovarském kraji, popř. doporučit nová řešení podpory sportu v tomto kraji. V mém 

návrhu na zvýšení finančních prostředků do oblasti sportu upřednostňuji především 

oblast daní a sankce podniků majících neblahý vliv na určité vrstvy naší společnosti. 

Dále pak se zaměřuji na firmy s velkými zisky a subjekty, které podnikají v cestovním 

ruchu. V dalším návrhu využiji novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, 

která změnila způsob rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her. 

Tyto mé návrhy by nezajišťovaly dostatek finančních prostředků na podporu sportu 

pouze v Karlovarském kraji, ale v celé České republice.    
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4.1 Daň z příjmů FO 

V současné době činí daň z příjmů FO 15%. V roce 2010 se na této dani vybralo 

131,268 miliard korun. Platí ji všechny fyzické osoby, které dosahují nějakého příjmu. 

Většina těchto poplatníku se právě ve svém volném čase nebo dokonce profesionálně 

věnuje sportu. 

Podle mého názoru je řešením, aby 1% ze současné 15% sazby daně bylo určeno 

na financování sportu. Zajistilo by to tak výrazný příspěvek peněz do oblasti sportu 

ve výši více než 1 miliardy korun. Peněžní prostředky by plynuly do rozpočtu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by dále tyto finance přerozdělilo 

podle počtu obyvatel v kraji na příslušný krajský úřad. Krajský úřad by poté takto 

získané peníze rozdělil mezi jednotlivé sportovní subjekty působící na území kraje.  

 

4.2 Zdanění výtěžku z výherních automatů a kasin 

Po sametové revoluci v roce 1989 došlo v České republice k značnému růstu počtu 

heren, kasin a sázkových kanceláří. Hlavně v příhraničních oblastech jsou tyto podniky 

téměř na každém rohu. Ve všech městech či větších vesnicích je v provozu nějaký 

ten výherní automat. Lákavá nabídka snadného a rychlého výdělku přitahuje stále více 

a více hráčů bez ohledu na věk a pohlaví. Někdo si to jenom zkusí, z jiného se stane 

gambler. V této sféře podnikání se točí velké množství peněz.  

Proto navrhuji, aby byl zisk z provozu těchto společností zatížen zvláštní sazbou daně 

ve výši 10%. Vybraná částka by však neputovala do státního rozpočtu, ale do rozpočtu 

obcí, v kterých jsou tyto podniky provozovány.  

Obce by tak z tohoto výnosu poskytovaly sportovním organizacím pevně stanovenou 

procentní část. Větší tok finančních prostředků do sportu by umožnil budování nových, 

víceúčelových, veřejně přístupných sportovišť pro moderní sporty. Snadná dostupnost 

a atraktivita těchto hřišť by mohla přiblížit sport nejširší veřejnosti a odlákat 

ji od počítačů a heren k jinému aktivnímu využití volného času. Z těchto prostředků 

by se dále dalo podporovat pořádání různých sportovních akcí.  
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4.3 Odvody z příjmů velkých společností 

Když se podíváme na nejziskovější společnosti v uplynulém roce podnikajících 

v České Republice, tak máme následující pětici. Nejziskovější českou firmou byla 

elektrárenská společnost ČEZ, která vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši bezmála 

52 miliard korun. S velkým odstupem za tímto ziskem zaostává druhá v pořadí banka 

ČSOB se ziskem 17,4 miliardy korun, třetí příčku drží další banka Česká spořitelna, 

která vykázala čistý zisk ve výši 12 miliard korun, čtvrté místo obsadila Telefónica O2 

a páté pak Komerční banka. Jsou zde i další velké firmy s pětimiliardovým obratem 

a velkou tržní silou, např. E.ON, T-Mobile, RWE Transgas, Dalkia, Vodafone, které 

by mohly dobrovolně odvést na veřejně prospěšné účely, tedy odečíst z daňového 

základu až 5%, což je zhruba 8 miliard korun, ale odvedly pouze 551 milionů korun. 

Domnívám se, že uvedený problém lze řešit následujícím způsobem. Uzákoněním 

povinného 1% odvodu ze základu daně velkých společnostní s ročním obratem 

nad 5 miliard korun, který by byl určen na veřejně prospěšné účely. Přineslo 

by to nějakých 1,5 až 2 miliardy korun, možná i více ve prospěch sportu. Firmám 

by se zachovala ta možnost, aby se rozhodovaly samy, kam jejich peníze přicházejí, 

do kterého sektoru. Zákon by měl stanovit taková pravidla, aby finanční zdroje určené 

sportovcům šly prostřednictvím příslušného resortu a ne přes nadace a různé fondy. 

Pak se peníze dostanou tam, kde jsou nejvíce potřeba, symbolicky řečeno malým 

klukům v trenýrkách. 

 

4.4 Odvody z příjmů z cestovního ruchu 

Karlovarský kraj je proslulý především svým lázeňstvím. Karlovy Vary, Mariánské 

Lázně, Františkovy Lázně a další lázeňská města každoročně navštíví více 

jak 700.000 hostů a tento počet se neustále zvyšuje. Tito lidé sem nejezdí pouze 

na ozdravné a léčebné pobyty, ale také obdivují různé památky, které se zde nacházejí. 

Ve volném čase návštěvníci mimo jiné také sportují ve sportovních zařízeních 

nacházejících se v Karlovarském kraji. V tomto kraji se odehrává řada významných 

sportovních akcí, jako je závod Mistrovství světa v motokrosu, který se každoročně 

pořádá v Lokti, nebo Kanoe Mattoni, závody ve sjezdu na divoké vodě. V zimním 
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období jsou pravidelně pořádány závody v běhu na lyžích na Božím Daru, 

kde několikrát triumfoval i tamní rodák, několikanásobný vítěz závodu Světového 

poháru, Lukáš Bauer. Milovníci adrenalinu si přijdou na své v KV Aréně, 

kde má své útočiště extraligový hokejový tým HC Energie Karlovy Vary. Tito borci 

se stali v sezoně 2007/08 mistry republiky v tomto, u nás tak populárním sportu. 

Příznivci motorismu mohou zavítat do Mariánských Lázní na závody Mistrovství světa 

na dlouhé ploché dráze. Někteří hosté navštěvují Karlovarský kraj právě z těchto 

důvodů. Chtějí zde podpořit svého favorita nebo se nestranně zúčastní jako diváci. Tito 

lidé buď přijedou jen na tuto konkrétní sportovní akci, nebo návštěvu na těchto 

závodech spojí s pobytem v některém z hotelů nebo lázeňském zařízení. Při fandění 

při sportování jim určitě vytráví a navštíví nějaké stravovací zařízení, jako jsou 

hospody, bistra a stánky s občerstvením.  

Proto v této souvislosti navrhuji, aby subjekty cestovního ruchu působící 

na území Karlovarského kraje, jako jsou: hotely, restaurace, lázeňská zařízení aj., 

odváděly do rozpočtu Karlovarského kraje 5% svého zisku. Tyto odvody by byly 

určeny na podporu masového a vrcholového sportu v kraji. Kraj by následně vybrané 

finanční prostředky rozdělil mezi jednotlivé tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly 

a kluby. Tím by se navýšily jejich napjaté rozpočty. Tyto sportovní subjekty by mohly 

z takto získaných peněz renovovat, nebo modernizovat již stávající sportovní zařízení, 

ale i budovat nová sportoviště pro lepší sportovní vyžití občanů Karlovarského kraje. 

Dále by z těchto peněz mohl kraj podporovat právě výše zmiňované akce, které 

se v Karlovarském kraji pořádají a které navštěvuje mnoho hostů a fanoušků. 

 

4.5 Z rozpočtu obcí 

V důsledku novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 

se od roku 2012 mění způsob rozdělování výtěžku z loterií a sázkových her. Tento nový 

způsob, na rozdíl od toho předchozího, sportu nezaručuje žádný podíl na tomto výtěžku. 

Podstatná část finančních prostředků získaná z loterií a sázkových her poputuje 

do obecních rozpočtů. Podle odhadu Ministerstva financí ČR budou tyto prostředky 

činit 6,1 miliard Kč, což je oproti roku 2011 nárůst ve prospěch rozpočtů obcí 
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o 4,3 miliard Kč. Pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty to znamená, že budou 

muset usilovat o finanční prostředky u zástupců obcí [5]. 

Doporučuji, aby alespoň 15% z takto získaných prostředků bylo věnováno rozvoji 

sportu v obcích. Obce by mohly tyto peněžní prostředky využít na vybudování nových 

cyklostezek a turistických tras spojených se zajímavými místy v okolí obce.  

Největším nepřítelem mladých lidí je nuda. Proto by mělo být cílem každé obce přilákat 

co nejvíce mladých lidí ke sportu. Dalo by se toho dosáhnout i výstavbou 

nebo rekonstrukcí víceúčelových hřišť, skateparků a skiareálů a různých jiných 

sportovišť.  Aktivním využitím volného času na sportovištích, by se jistě předešlo 

problému mladých lidí s užíváním drog, alkoholu a jiných návykových látek a tím 

by se jistě snížila kriminalita v obcích, která s těmito problémy úzce souvisí. Jedná 

se o devastování obecního majetku, sprejerství, násilí, krádeže a znásilňování.  

Podle mého názoru, by se tímto také částečně vyřešila i situace odchodu mladých lidí 

z obcí Karlovarského kraje, do jiných měst České republiky popř. do zahraničí. Mladí 

lidé si nemají kde zasportovat, sejít se s přáteli a pobavit se. Pokud by se tedy získané 

finanční prostředky z loterií a sázkových her použily na výstavbu těchto hřišť, 

sportovišť, sportovních hal a v zimních obdobích např. kluzišť, mladí lidé by v obcích 

našli dostatečné sportovní vyžití a neměli by potřebu z obcí Karlovarského kraje 

odcházet. Zajistilo by to tak celkový rozvoj obce.  

 

4.6 Koncesionářské poplatky 

Pokud se podíváme do různých statistik a průzkumů sledovanosti televizních pořadů 

tak zjistíme, že největší pozornosti se těší sportovní přenosy. Přímé přenosy 

ze sportovních zápolení sledují miliony diváků. Mistrovství světa v kopané či v ledním 

hokeji zaplňují naše hospody a restaurace k prasknutí. Kolektivní sledování těchto klání 

na velkoplošných obrazovkách na náměstích je v poslední době velmi oblíbené. 

Koncesionářské poplatky jsou podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových 

a televizních poplatcích vybírány měsíčně od vlastníků televizorů a rozhlasových 

přijímačů. Poplatky z rozhlasového a televizního vysílání činí 2.160 Kč ročně (televizní 

poplatek činí 135 Kč měsíčně a rozhlasový poplatek činí 45 Kč měsíčně). 
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Česká republika eviduje přibližně 3,4 miliony platících domácností. Celkově se tedy 

ročně na koncesionářských poplatcích vybere 7,344 miliard korun. 

Navrhuji následující řešení: 5% peněz z koncesionářských poplatků veřejnoprávní 

České televize by mělo putovat na rozvoj sportu. To by tedy činilo 367,2 milionů korun. 

Tyto peníze by mohly směřovat na zvyšování podpory sportu na základních, středních 

i vysokých školách, k zajištění dostatečného množství kvalifikovaných učitelů, trenérů 

a cvičitelů.  

 

4.7 Strukturální fondy EU 

Sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty by mohly podle mého názoru určitou 

část finančních prostředků potřebnou k financování své činnosti, akcí popř. některých 

projektů získat z EU. Sportovní subjekty působící na území Karlovarského kraje mohou 

využít jednoho z Regionálních operačních programů, konkrétně Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad, který je určen pro Karlovarský a Plzeňský 

kraj. EU pro tento operační program na roky 2007 – 2013 vyčlenila 745,97 milionů 

euro. 

Regionální operační program NUTS II Severozápad se skládá z pěti prioritních os. 

Oddílů, klubů a tělovýchovných jednot se týkají dvě osy, a to Regenerace a rozvoj 

města a Integrovaná podpora místního rozvoje. Pro tyto dvě osy je určena finanční 

částka ve výši 321,1 milionů euro [11].  

Subjekty působící v oblasti sportu by finanční prostředky z operačního programu mohly 

využít např. na stavby a modernizace veřejných sportovních hal, stadionů, závodišť 

a hřišť. Dále také na opravy a modernizace tělocvičen, posiloven a hřišť na základních, 

středních a vysokých školách. 

Sportovní subjekty nemusí využít pouze výše uvedené programy, ale mají šanci získat 

finanční prostředky z jiných aktuálních programů EU, které jsou určené zejména 

krajům, městům a obcím a různým vzdělávacím zařízením. 
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5 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat vícezdrojové financování masového 

a vrcholového sportu v České republice, objasnit zdroje financování oblasti sportu 

v Karlovarském kraji a navrhnout zlepšení popř. doporučit nová řešení zvýšení 

finančních prostředků v této oblasti v Karlovarském kraji. 

V první části je vysvětlen společenský význam sportu a jeho klasifikace. Jsou 

zde charakterizovány sportovní statky. Dále je v této části uvedena stručná historie 

sportu na území ČR a je zde popsán makroekonomický a mikroekonomický význam 

sportu. 

Druhá část je věnována financování masového a vrcholové sportu v České republice. 

Sport je v České republice financován z více zdrojů, proto se tomuto financování říká 

vícezdrojové. Těmito zdroji jsou státní rozpočet, rozpočty územně samosprávných 

celků, vlastní příjmy sportu, soukromé zdroje a prostředky z firem a domácností. 

K těmto zdrojů se řadily i peněžní prostředky ze společnosti SAZKA, a. s., ale kvůli 

jejím problémům se splácením úvěrů potřebných na stavbu O2 Arény se o tyto 

prostředky přišlo.   

Ve třetí části, která je praktická, je charakterizováno financování sportu v Karlovarském 

kraji. Jsou zde uvedeny zdroje, ze kterých je podporován sport v tomto kraji. Podrobněji 

je rozvedeno poskytování finančních prostředků z krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Na jednotlivých grafech je ukázáno, která odvětví sportu jsou v Karlovarském kraji 

a v okresech tohoto kraje preferována a jsou uvedeny i částky, které jednotlivé 

sportovní oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty v roce 2012 obdrží na financování své 

činnosti a jednotlivých sportovních akcí, které pořádají. V této části je dále věnována 

pozornost TJ Baník Sokolov. Je zde charakterizována tělovýchovná jednota a popsána 

její historie. V této části jsou rozebrány jednotlivé finanční zdroje TJ Baník Sokolov. 

V grafech a tabulkách je ukázáno rozložení příjmů tělovýchovné jednoty a přerozdělení 

peněžních prostředků do jednotlivých oddílů a rozdělení grantu z města Sokolov v roce 

2011. 

Ve čtvrté a zároveň poslední části je navrhnuto zlepšení financování sportu 

v Karlovarském kraji. První můj návrh se snaží využít daně z příjmů FO. Druhým 
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návrhem je zavedení daně ze zisku výherních automatů a kasin. Dalšími možnostmi 

zlepšení financování sportu je podle mého názoru zavedení povinného odvodu 

z daňového základu velkých firem a subjektů působících v cestovním ruchu. Pátý návrh 

se vztahuje k rozpočtům obce, které od roku 2012 obdrží peněžní prostředky z loterií 

a sázkových her. Předposlední možností, jak zvýšit finance do oblasti sportu je zavedení 

odvodu z koncesionářských poplatků Českého televize a Českého rozhlasu. 

Závěrečným návrhem je využití strukturálních fondů EU. 



57 

 

6 Seznam tabulek a obrázků 

 

Tab. č. 1 – Rozpis přerozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oddíly TJ 

v roce 2011 ............................................................................................... 42 

Tab. č. 2 – Rozpis přerozdělení grantu do jednotlivých oddílů dle 78% sazby 

v roce 2011 ............................................................................................... 44 

Tab. č. 3 – Reálný podíl čerpání jednotlivých oddílů TJ za jednotlivá čtvrtletí 

v roce 2011 ............................................................................................... 44 

Tab. č. 4 – Rozvaha za rok 2011 .................................................................................. 46 

Tab. č. 5 – Výsledovka za rok 2011 ............................................................................. 47 

 

Graf č. 1 – Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti 

sportu ........................................................................................................ 21 

Graf č. 2 – Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport na jednoho 

obyvatele ................................................................................................... 25 

Graf č. 3– Země Evropské unie – porovnání veřejných výdajů na sport vůči HDP ....... 26 

Graf č. 4 – Země Evropské unie – porovnání vládních výdajů na sport s úspěšností 

na OH ....................................................................................................... 27 

Graf č. 5 – Schválené příspěvky podle odvětví sportu na rok 2012 .............................. 32 

Graf č. 6 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Karlovy Vary ............................. 33 

Graf č. 7 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Cheb .......................................... 34 

Graf č. 8 – Schválené příspěvky na rok 2012 – okres Sokolov ..................................... 35 

Graf č. 9 – Rozdělení jednotlivých zdrojů financování v roce 2011 ............................. 41 

 

Obr. č. 1 -  Klasifikační schéma sportu ..........................................................................9 

Obr. č. 2 – Makroekonomický model sportu (ČR) ....................................................... 16 

Obr. č. 3 – Vícezdrojové financování tělesné kultury ................................................... 18 

Obr. č. 4 – Podpora sportu z veřejných prostředků ....................................................... 19 

Obr. č. 5 – Soukromé zdroje financování sportu .......................................................... 20 



58 

 

7 Seznam použité literatury 

 

[1] ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Company 

a East Publishing, 2000. ISBN 80-7219-010-5 

[2]  HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, s.r.o., 

2006. ISBN 80-86929-04-3. 

[3] NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství, 2000.  

ISBN 80-85866-68-4. 

[4] 60 let TJ Baník Sokolov (1948 – 2008), propagační materiály TJ Baník Sokolov 

 

Elektronické zdroje 

[5] Český svaz tělesné výchovy. [online] Praha: Výtěžky z loterií obcím a zpět 

do sportu, 2012, [cit. 2012-04-10]. Dostupné z:  

http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120312-vytezkyzloterii.htm 

[6] Informační portál Karlovarského kraje. [online] Karlovy Vary: Pravidla 

pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže, 2011, [cit. 2012-02-4].  

Dostupné  z: http://www.kr-

karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/volnocas.htm 

[7] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Analýza financování 

sportu v České republice, 2009, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

  http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 

[8] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Bílá kniha o sportu, 

2007, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu 

[9] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Koncepce státní 

podpory sportu v České republice, 2011, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z:  

http://www.msmt.cz/file/15050  

[10] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] Praha: Státní podpora 

sportu pro rok 2012, 2011, [cit. 2012-01-15]. Dostupné z:   

http://www.msmt.cz/file/16801  



59 

 

[11] Strukturální fondy EU. [online] Praha: ROP NUTS II Severozápad, 2012, 

[cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-

f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad 

[12] TJ Baník Sokolov. [online] Sokolov: TJ Baník Sokolov, 2011, [cit. 2012-03-15]. 

Dostupné z: http://tjbaniksokolov.ic.cz/onas.htm 

[13] Turistický portál Karlovarského kraje. [online] Karlovy Vary: Stručný popis 

kraje, 2012, [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Stranky/default.aspx  



60 

 

8 Seznam příloh 

 

Příloha A: Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

Příloha B: Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže 



 

Příloha A 
 

S M L O U V A 

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Smlouva se uzavírá mezi: 

Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Jednající:  ………………….., hejtmanem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 

Číslo účtu:  27-5622800267/0100 

 

(dále jen „kraj“) 

a 

Subjekt 

Bydliště/Sídlo:   

Telefon, fax:   

IČO:    

DIČ:    

Registrace v obchodním rejstříku: 

Jednající:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

(dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

 

Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o krajích“), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Pravidel Rady 

Karlovarského kraje pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „pravidla“) poskytuje kraj příjemci příspěvek na účel 

uvedený v článku II. této smlouvy a příjemce tento příspěvek přijímá.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Článek II. 

Výše příspěvku a jeho účel 

 

Příjemci je poskytován v roce ………….  

 

a) účelový příspěvek ve formě investičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve 

výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na:  

realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“). 

b) účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu kraje ve 

výši: ................ Kč (slovy: ……..………. korun českých) na: 

realizaci ……………………………….. (přesná specifikace účelu – „projekt“). 

 

Článek III. 

Uvolnění příspěvku 

 

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny 

jednorázově/ve splátkách do ………. kalendářních dnů od uzavření této smlouvy a to 

formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy, variabilní symbol ………... a specifický symbol …………….. 

anebo 

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově/ 

ve splátkách do …….. kalendářních dnů od zavření této smlouvy, a to formou 

bezhotovostního převodu na bankovní účet zřizovatele příjemce číslo účtu 

……………variabilní symbol ………………. a specifický symbol ……………….. 

 

Článek IV. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje zejména: (zde specifikovat činnost v rámci realizace projektu) 

- 

- 

- 

 

2. Příjemce se zavazuje dodržet lhůtu dokončení realizace projektu do …………. . 

 

3. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu 

uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do  ............ 

příslušného roku. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým 

nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který 

byly poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary, pohoštění, 

mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky 

z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.  

anebo 

Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu 

uvedenému v článku II. této smlouvy a vyčerpat je nejpozději do ............ 

příslušného roku. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým 

nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který 

byly poskytnuty. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary, pohoštění 

pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky 

z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.  



 

 

4. Příjemce je povinen uvádět při veškeré veřejné prezentaci projektu údaj o tom, že je 

projekt realizován za finanční podpory kraje. Příjemce odpovídá za správnost loga 

kraje, uvedeného na propagačních materiálech i bannerech. 

 

5. O užití poskytnutých finančních prostředků (příspěvku) vede příjemce samostatnou 

průkaznou účetní evidenci.  

 

6. Příjemce je povinen provést a předložit na předepsaných formulářích odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále 

jen „příslušný odbor“) závěrečné vyúčtování příspěvku, a to nejpozději do 

……….…….. v souladu s Pokyny k vyúčtování poskytnutých příspěvků z rozpočtu 

kraje. Při vyúčtování předloží příjemce originály nebo úředně ověřené kopie 

účetních dokladů (pokud příjemce předloží originály účetních dokladů, budou na 

jeho žádost po ověření příslušným odborem vráceny) ve výši poskytnutého 

příspěvku, dokládajících jeho použití. Ke každému účetnímu dokladu musí být 

doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní doklad). Zálohová platba 

se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku jako uznatelný 

výdaj.      

 

7. Spolu s vyúčtováním příspěvku je příjemce povinen předložit příslušnému odboru 

vyhodnocení jeho použití, které musí obsahovat: 

 zhodnocení akce na formuláři Závěrečné hodnocení projektu,  

 prezentaci kraje při akci (např.: fotodokumentace s uvedením loga kraje, 

videonahrávka, kopie pozvánky, propozic s logem kraje, výstřižek z novin 

s uvedením, že projekt je podporován krajem, apod.) 

 potvrzení pravdivosti a správnosti závěrečného vyúčtování na formuláři 

Vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků. 

 

8. Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit nejpozději 

do termínu předložení závěrečného vyúčtování příspěvku, uvedeném v článku IV. 

odst. 6, a to formou bezhotovostního převodu na účet kraje vedený u Komerční 

banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu 27 -5622800267/0100, variabilní symbol 

.........................., specifický symbol……………………….. 

anebo 

Nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku je příjemce povinen vrátit nejpozději 

do termínu předložení závěrečného vyúčtování příspěvku, uvedeném v článku IV. 

odst. 6, a to formou bezhotovostního převodu přes účet svého zřizovatele na účet 

kraje vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu  

27-5622800267/0100, variabilní symbol ................., specifický symbol ………… 

 

9. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet uvedený 

v odst. 8 tohoto článku, jestliže odpadne účel, na který je příspěvek poskytován, 

a to do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. 

 

10. Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků podle odst. 8 a 9 tohoto článku 

zpět na účet kraje je příjemce povinen o této skutečnosti informovat příslušný odbor 

na předepsaném formuláři. 

 



 

11. V případě, že bude příjemce provádět platby týkající se projektu formou 

bezhotovostního převodu, je povinen tyto operace provádět pouze z účtu, na který 

byly finanční prostředky poskytnuty (uveden v záhlaví smlouvy). 

 

12. Příjemce je povinen postupovat v souladu s pravidly. 

 

13. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění 

přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na uplatnění odpočtu 

daně z přidané hodnoty v plné výši, krácený nebo v poměrné výši, nemůže uplatnit 

v závěrečném vyúčtování tuto výši nároku na odpočet daně z přidané hodnoty 

jako uznatelný výdaj. 

 

Článek V. 

Kontrolní ustanovení 

 

1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých  

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je kraj 

jako poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých 

byl příspěvek poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci kraje 

a členové příslušných orgánů kraje. 

 

2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku 

povinen ve lhůtách stanovených krajem předložit kontrolním orgánům kraje 

k nahlédnutí průkazné účetní záznamy týkající se daného projektu.  

 

 

Článek VI. 

Důsledky porušení závazků příjemce 

 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. 

odst. 4, 5, 7, popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této 

smlouvy, považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 

odst. 4 a 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši ….. % (slovy: …..  procent) z částky specifikované v čl. II. 

této smlouvy, do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy 

podle odst. 4 tohoto článku. 

 

2. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6. použití finančních 

prostředků v souladu s čl. IV. odst. 3, popř. použije poskytnuté prostředky (případně 

jejich část) k jinému účelu, než je uveden v článku II. této smlouvy, považují se tyto 

prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 a 5 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy 

podle odst. 3 tohoto článku. 

 



 

3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle čl. IV. odst. 8, 9 

této smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu kraje. To nevylučuje právo kraje odstoupit od smlouvy 

podle odst. 4 tohoto článku. 

 

4. Důvodem pro odstoupení kraje od smlouvy je zejména, pokud příjemce: 

a) se stane nezpůsobilým příjemcem příspěvku, tzn., že proti příjemci bude vedena 

exekuce, na jeho majetek bude prohlášen konkurz nebo insolvenční návrh apod., 

b) předložil kraji nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti, 

c) nedodrží termíny stanovené v této smlouvě,  

d) opakovaně, přes písemné upozornění kraje, neplní nebo poruší povinnosti 

nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy. 

 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení 

této smlouvy ze strany příjemce kraj od smlouvy odstoupí, považují se veškeré 

finanční prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve 

smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 

odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele. 

 

5. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou 

bezhotovostního převodu na účet číslo 27-5622800267/0100, vedený u Komerční 

banky, a.s., pobočka Karlovy Vary. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s pravidly a bude se jimi při hospodaření 

s poskytnutými finančními prostředky řídit.  

 

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat příslušný odbor 

o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 

okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této 

smlouvy. 

 

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, 

dotačního titulu a výše poskytnutého příspěvku. 

 

4. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí 

se vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena 

ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři kraj. 

 



 

6. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými 

nebo neúčinnými, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy 

zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná nebo neúčinná 

ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních 

stran dle předmětu této smlouvy. 

 

7. O poskytnutí příspěvku rozhodla v souladu se zákonem o krajích Rada 

Karlovarského kraje usnesením č. ……………. ze dne ………………….. 

anebo 

O poskytnutí příspěvku rozhodlo v souladu se zákonem o krajích Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ………… ze dne ……………. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne   

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

V  …………….….... dne …………… 

……………………………………… 

hejtman Karlovarského kraje 

……………………………………… 

příjemce 

 



 

Příloha B 

 

 

 

 

 

  

 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a 

mládeže  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

I. Identifikační údaje žadatele: 
1. Oficiální název:  

/fyzická osoba – jméno a 
příjmení 
právnická osoba – obchodní 
jméno 

– název/ 

 

 

2. RČ/IČ: 

 

 

3. Právní forma: 
    /fyz. osoba, práv. osoba, osoba  

     se ŽL, o.p.s, s.r.o apod./ 

 

4. Přesná adresa sídla: Obec:                                                          PSČ:                                               

Ulice a čp: 

Telefon:                                                       Fax: 

E-mail:                                                         web:  
5. Registrace právní    

    subjektivity: 

 

Vydal:                                       dne                             č.j. 

 

Subjekt, který žádá poprvé, přiloží k žádosti kopii 

dokladu 

o registraci (toto platí i při jakékoli změně)!!! 

6. Statutární orgán 

/zástupce: 

 

Jméno a příjmení, 

titul 
 

Datum narození  
Trvalý pobyt  
Telefon, e-mail, fax  
Způsob jednání  

PID: 

 

 

 

 
/Vyplňuje Karlovarský kraj/ 

 

Evidenční číslo žádosti: 

 

…………………… 
/Vyplňuje oddělení mládeže 

 a sportu/ 

… 

 

 

 

Přesný název projektu:  

Žádost o příspěvek na:    činnost    akce  

   
/Nehodící se škrtněte/ 



 

7. Osoba odpovědná za 

projekt: 

Jméno a příjmení, 

titul 
 

Datum narození  
Trvalý pobyt  
Telefon, e-mail, fax  

8. Bankovní spojení: č. účtu/směrový kód banky/název banky 

 

 

 

II. Další údaje o žadateli: 
1. Registrovaný předmět 

činnosti nebo hlavní 

činnost:  

 
 

 

 

 

2. Výše soutěží, které 

klub /sdružení 

provozuje:  
 

 

dospělí  
mládež  
žactvo  

3. Dosavadní dosažené 

úspěchy a akce 

pořádané 

v předchozích letech: 
/uveďte konkrétní výsledky 
včetně roku nebo sezony, kdy 

bylo výsledků dosaženo; u 
pořádaných akcí uvést název, 
rok pořádání, počet účastníků a 
stručnou charakteristiku akce/  

 

 

 

 

 

4. Členství v Krajské 

radě dětí a mládeže: 
/pouze pro oblast 
volnočasových aktivit/ 

 ANO  NE 

5. Celková výše 

získaných dotací 

 (v tis. Kč): 
/za předchozí rok/ 

 

z fondů EU  
ze státního rozpočtu ČR  
z rozpočtu kraje   
z rozpočtu měst a obcí  
z rozpočtu svazu  

6. Celková výše 

získaných dotací 

z rozpočtu kraje (v 

tis. Kč): 
/za poslední 4 roky/ 

rok částka rok částka 

rok částka rok částka 

 

 



 

III. Charakteristika činnosti žadatele: 
1. Stručná 

charakteristika 

činnosti: 

 

 

 

 

 

 
2. Užívaná sportoviště  

a prostory: 
/stadion, hřiště, tělocvična, sp. 
hala, bazén, klubovna  apod./; 
pozn. u jednotlivých druhů 
sportovišť uvést druh užívání 
(nájem, trvalé užívání, 
výpůjčka, vlastní, jiný druh-
jaký) 

 

 

 

 

 

 
3. Aktuální členská 

základna: 

 muži ženy 

dospělí   

mládež (16 – 19 let 

včetně) 

  

žactvo (do 15 let včetně)   

4. Celkem členů ve 

všech kategoriích: 
Počet:  

5. Celková výše 

přijatých členských 

příspěvků 

v posledním roce: 

Částka:                 tis. Kč 

6. Stručný popis 

pořádaných 

význačných 

sportovních nebo 

volnočasových akcí 

v předchozích letech: 

 

 

 

 

 

 
7. Sportovní úspěchy 

v předchozím roce – 

jednotlivci 
/zaškrtnout příslušná políčka/ 

 účast na MČR umístění 

 účast na ME umístění 

 účast na MS umístění 

 účast na OH umístění 

 účast na vrcholné akci - uvést umístění 

8. Sportovní úspěchy 

v předchozím roce – 

kolektivy 
/zaškrtnout příslušná políčka  
a uvést kategorii/ 

 účast v nejvyšší soutěži kat. umístění 

 účast ve 2. lize kat. umístění 

 účast v národní lize kat. umístění 

 účast v oblastních   

soutěžích 
kat. umístění 

 účast v okresních soutěží kat. umístění 

 účast na vrcholných akcí - uvést umístění 

 

 

 



 

 

IV. Finanční údaje o žadateli: 
 Skutečnost roku, ve kterém 

je o přípěvek žádáno (v Kč) 

Předpoklad roku, 

na který je příspěvek 

žádán (v Kč) 

Celkové příjmy   

Celkové výdaje   

 

Tabulku uvedenou níže vyplnit pouze u projektu na celoroční činnost 

(při jakékoliv požadované částce) 

 Skutečnost roku, ve kterém 

je o příspěvek žádáno (v Kč) 

Předpoklad roku, 

na který je příspěvek 

žádán (v Kč) 
VÝDAJE celkem z toho:   
materiál   
cestovní náklady   
ubytování   
stravování   
služby   
mzdy   
ostatní - rozepsat   
   
   
PŘÍJMY celkem z toho   
příspěvky členů   
dotace svazu   
dotace města   
dotace kraje   
sponzoři   
vlastní činnost   
ostatní – rozepsat   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Informace o projektu: 
Přesný název projektu: 

 

 

Termín zahájení  

a ukončení 

projektu: 

Zahájení:  Ukončení: 

Místo realizace 

projektu: 

/přesné místo/ 

 

 
Požadovaná 

částka: 

/uveďte částku v Kč/ 

 

Kč 

 

Realizátor 

projektu: 

/jméno a příjmení, adresa, 
telefon, e-mail/ 
 

Jméno a příjmení:                                                           tel.: 

 

Adresa:                                                                           e-mail: 

Souhrnné informace o projektu: /jeho cíl, způsob realizace, programová náplň – vymezení konkrétních 

aktivit, časový harmonogram, vztah ke kraji apod. – podrobný popis je nutný/ 

 

 

 

 

 

 
 

Působnost 

projektu: 
/zaškrtněte/ 

 místní  krajská  nadregionální 
mezinárodní 

Projekt pořádán 

v minulosti: 
/zaškrtněte/ 

 ANO  NE 

Projekt pořádán 

každoročně: 

/zaškrtněte/ 

 ANO  NE  Jinak – jak  

Požadovaná 

částka/vlastní 

prostředky/jiné 

zdroje/celkové 

náklady: 

/v Kč/ 

Požadovaná částka 

 

                           

Kč 

Vlastní 

prostředky 

                           

Kč 

Jiné zdroje 

 

                           

 Kč 

Celkové náklady 

 

 

                         Kč 

Kolik % 

celkových nákladů 

má dotace pokrýt: 

 

Již 

poskytnuté/žádané 

dotace na projekt:  
/v Kč/ 

Z rozpočtu obce/města 

                                         

                                        
Kč 

Ze státního rozpočtu ČR 

                                         

                                        
Kč 

Z fondů EU 

                                         

                           
              Kč  



 

 

VI. Předpokládaný rozpočet projektu: 
Pro projekty do 49.999,- Kč 

Položka 
 /uveďte přesný název/ 

Žádáno z rozpočtu 

kraje (v Kč) 

Vlastní podíl (v Kč) Celkem  

(v Kč) 
    

    

    

    

    

    

    

    

CELKEM    

 

Pro projekty od 50.000,- Kč 

Položka 
/uveďte přesný 

název/ 

Žádáno 

z rozpočtu kraje 

(v Kč) 

Vlastní podíl  

(v Kč) 

Žádáno 

z jiných 

zdrojů 

(v Kč) 

Celkem  

(v Kč) 

VÝDAJE z toho     

materiál     

a) všeobecný     

b) věcné odměny     

cestovní náklady     

ubytování     

stravování     

služby     

a) nájemné     

b) tisk - propagace     

c) spoje     

d) honoráře     

e) ostatní     

mzdové prostředky     

ostatní - vypsat     

     

     

CELKEM 

VÝDAJE 

    

 

Položka 

/uveďte přesný název/ 
Celkem  

(v Kč) 
PŘÍJMY z toho  

prostředky z vlastních zdrojů – vypsat  

  

dotace svazu  

dotace obce, města  

sponzoři  

vlastní činnost – vypsat (pronájem, prodej 

upomínkových předmětů, vstupné, startovné, prodej 

občerstvení apod.) 

 

  

Ostatní - rozepsat  

  

CELKEM PŘÍJMY  



 

Bilance rozpočtu projektu – vyplnit vždy!!! 

Celkové předpokládané náklady Kč 

Celkové předpokládané příjmy Kč 

Rozdíl Kč 

Částka požadovaná od kraje Kč 

 

VII. Čestné prohlášení – pouze pro subjekty, které opakovaně žádají o příspěvek 
Prohlašuji, že u žadatele nedošlo ke změně dokumentace a údaje přiložené k naposledy podané 

žádosti souhlasí s aktuální skutečností. 
 

Datum: …………………. 

        ……………………………………………… 
      podpis žadatele 

 

Datum:  ………………  

      .…………………………………………. 

          podpis a razítko žadatele 

 

Udělení souhlasu k práci s daty 
/tento vyplněný formulář odevzdejte současně s vyplněnou žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže/ 

 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, uděluje 
 

Žadatel    ……………………………………………….………  IČ: ………………….. 

/název klubu, oddílu, tělovýchovné jednoty/  

 

zastoupený: 

panem /paní .................................................……………… RČ: ........................…….. 

   /jméno žadatele či zodpovědné osoby/ 

 

souhlas, se zpracováním údajů (název, adresa, IČ uvedeného žadatele a dále osobních 

údajů výše uvedeného zástupce žadatele, který žádá o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí 

a mládeže) a to pro vnitřní potřebu Krajského úřadu Karlovarského kraje související 

s vyřízením žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

Výše uvedený zástupce tímto dále uděluje souhlas ke zpracování databáze klubů, 

oddílů, jednot apod. pro vnitřní potřeby odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

a ke zveřejnění informací o nich na internetových stránkách Karlovarského kraje. 

 

V ............................... dne  ........................  ............................................    

                                    razítko a podpis  

 

 



 

Čestné prohlášení 
 

Žadatel o dotaci prohlašuje, že: 

 

1. všechny uvedené údaje jsou pravdivé, 

2. přijímá podmínky Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy a bere na vědomí, že při jejich nedodržení nebude 

jeho žádost posuzována, 

3. u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek 

nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku,  

4. nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění 

na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. 

 

 

 

V……………………  dne…………………..    ………………………… 

                  razítko a podpis 



 

Abstrakt 

 

HAMMOVÁ, L. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového 

sportu. Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 60 s., 2012 

                                 

Klíčová slova: financování sportu, význam sportu, Karlovarský kraj, TJ Baník Sokolov 

 

Předložená práce popisuje zdroje financování masového a vrcholového sportu v České 

republice. Práce se zabývá společenských významem sportu, ale i mikroekonomickým 

a makroekonomickým významem sportu. Práce popisuje konkrétní programy státní 

podpory sportu na rok 2012. Dále se práce zabývá financováním sportu v Karlovarském 

kraji a analyzuje, jak je podporován sport v jednotlivých okresech tohoto kraje. Práce 

se zaměřuje na objasnění finančních zdrojů TJ Baník Sokolov. Zabývá se i návrhy 

řešení na zlepšení financování sportu v Karlovarském kraji. Mezi tyto návrhy patří 

odvod z daně z příjmů fyzických osob a zdanění zisků z výherních automatů a kasin. 

Dále odvody z daňového základu velkých firem a subjektů cestovního ruchu. Existují 

další možnosti financování jako čerpání peněz z rozpočtu obcí, odvody 

z koncesionářských poplatků a využití strukturálních fondů EU. 



 

Abstract 

HAMMOVÁ, L. The issue of professional and mass sport state financial funding. 

Bachelor thesis. Cheb: Faculty of Economics University of West Bohemia, 60 p., 2012 

Key words: sport funding, meaning of sport, Carlsbad region, TJ Banik Sokolov 

The thesis describes the sources of funding the mass and the professional in the Czech 

Republic. The thesis deals with the social significance of sport, but also microeconomic 

and macroeconomic significance of sport. The thesis describes the specific state aid 

programmes of sport in 2012. The thesis deals with the funding of sport in the Carlsbad 

region and analyzes how the sport is supported in various districts of the region. 

The work focuses on clarifying the funding of TJ Banik Sokolov. The thesis deals 

with proposals and solutions to improve the funding of sport in the Carlsbad Region. 

These proposals include the removal of taxes on personal income and taxation of profits 

from slot machines and casinos. Further deductions from the tax base of large 

companies and tourism organizations. There are other funding options such as drawing 

money from the municipal budget, levies, license fees and use of EU structural funds. 


