
 

Podpora sportu v České republice 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2009 a 2010 intenzivně spolupracovalo 
se všemi relevantními zástupci sportovního prostředí (sportovních střešních sdružení, 
národních sportovních svazů a ministerstev podílejících se na podpoře sportu) při vytváření 
strategie podpory sportu v České republice v následujících obdobích. 

Ministerstvo v první polovině roku 2009 vypracovalo a zveřejnilo Analýzu financování sportu 
v České republice. Tento materiál jasně popsal vývoj podpory sportu i strukturu až do 
současného stavu. Závěr dokumentu exaktně konstatuje, že podpora sportu je 
podfinancována, a to minimálně o 1,1 mld. Kč.  

MŠMT v rámci českého předsednictví navrhlo a prosadilo deklaraci, která je nazvána 
„Pražské memorandum o dobrovolnictví ve sportu“. Ministerstvo mělo právě téma 
dobrovolnictví jako jednu z priorit v oblasti sportu pro předsednictví. Právě toto téma je 
stěžejní i pro český sport a jsme přesvědčeni, že v roce 2011, který je evropským rokem 
dobrovolnictví a MŠMT je národním koordinátorem, bude nalezena shoda na podpoře i této 
oblasti.   

Ministerstvo v návaznosti na analýzu připravilo Koncepci státní podpory sportu v České 
republice. Tento materiál popsal současný stav podpory, cíle, kterých se podporou sportu 
dosahuje a vytýčil priority, na které je potřeba se orientovat. Návrhy, které koncepce 
nastiňuje, jsou reakcí na aktuální trendy v oblasti sportu. Ať už se jedná o zdravotní 
zabezpečení talentované mládeže a reprezentace, rozšíření věkové kategorie pro centra 
mládeže nebo vymezení kompetencí mezi státní správou a veřejnou správou v oblasti 
všeobecné sportovní činnosti i sportovní přípravy na školách a zdůrazňuje roli dobrovolnictví. 
Koncepce rovněž identifikuje zdroje financování (státní rozpočet, veřejné rozpočty, 
veřejnoprávní instituce, odvody z hazardu), které je možné do podpory sportu směrovat a 
konstatuje, že je nezbytně nutné nastavit vícezdrojové financování.  

V květnu tohoto roku MŠMT uspořádalo ve spolupráci se sportovním prostředím konferenci 
Sport a stát, která byla vysílána Českou televizí. Na této konferenci byly návrhy diskutovány, 
a to i se zástupci politických stran. Na závěr této konference politické strany i sportovní 
prostředí deklarovali shodu na vzájemné spolupráci a využití stávajících dokumentů 
ministerstva jako budoucí strategie podpory sportu v České republice. 

  


