
 

 

M E M O R A N D U M 

o vzájemné spolupráci a podpoře 

ve financování českého sportu  

 

Účastníci memoranda: 

 

Český svaz tělesné výchovy 

Sídlem: Zátopkova 100 / 2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

zastoupený  

předsedou JUDr. Miroslavem Janstou, 

a 

Český olympijský výbor 

Sídlem: Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 

zastoupený  

místopředsedou Ing. Jiřím Kejvalem, 

a 

Sdružení sportovních svazů České republiky 

Sídlem: U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

zastoupený 

předsedou Ing. Zdeňkem Ertlem, 

a 

Česká obec sokolská 

Sídlem: Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupená 

starostkou Ing. Hanou Moučkovou, 

a 

Svaz měst a obcí České republiky 

Sídlem: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4       

zastoupený 

předsedou Ing. Danem Jiránkem, 

 

 

 



 

 

s vědomím významu sportu pro harmonický a zdravý život obyvatel měst a obcí 
České republiky 

 

tímto prohlášením stvrzují 

 

společný zájem na koordinovaném přístupu a řešení financování českého sportu a 
na vzájemné spolupráci při prosazování zlepšení jeho financování. 

 

Preambule 

Strany jsou si vědomy významu sportu a zejména sportování mládeže, hodnoty 
sportu především pro zdraví lidí a také jako nezpochybnitelný faktor prevence 
sociálně nežádoucích jevů i jeho celkového přínosu v oblasti sociální, jakož i 
ekonomické, a rozhodly se vydat toto společné memorandum. 

 

Článek I. 

Strany konstatují jako projev společně sdíleného veřejného zájmu v podpoře a rozvoji 
sportu, že v rámci způsobu systémového financování českého sportu hrají města a 
obce vedle státu rozhodující roli. Úloha měst a obcí ve financování sportu je 
nezastupitelná a ČSTV, ČOV, Sdružení sportovních svazů ČR i Česká obec sokolská 
vyjadřují obcím za dosavadní podporu sportovních klubů poděkování. 

 

Článek II. 

Vlivem novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v 
platném znění, sport přišel o stabilní zdroje financování. Zmíněné prostředky byly 
v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti. 
Samotný podíl prostředků pro sport činil dlouhodobě více než 50 %, a to zejména ve 
prospěch sportu mládeže. Výnosy ze sázkové činnosti nyní putují do státního 
rozpočtu a jsou rozdělovány obcím bez dalšího určení účelu. Obcím se tak v roce 
2012 výrazně navýší příjmy z loterijních činností. 

 

Článek III. 

Strany se shodují v názoru, že 1/3 výnosů, které v roce 2012 obce obdrží cestou 
státního rozpočtu z výnosů loterií a her, by měly být v obcích vyčleněny na posílení 
rozpočtu pro sport, a to především na pravidelné sportování mládeže a na sportovní 
infrastrukturu. Tento účel předjímá i strategie podpory Koncepce státní politiky sportu 
schválená vládou České republiky 11. března 2011, ale i volební programy všech 
parlamentních stran. 

 

Článek IV. 

1. Strany se shodly na postupu, kdy by mělo být zahájeno jednání o legislativním 
zakotvení způsobu rozdělování výnosů z hazardního průmyslu. 



2. Strany vyslovují jednomyslnou shodu v principu budoucího dělení výnosu 
z hazardního průmyslu, kdy prostředky plynoucí z provozování výherních automatů, 
loterijních výherních terminálů a kasin by měly náležet do rozpočtů měst a obcí, a 
výnosy z kursových sázek a loterií by měly směřovat do kapitoly věcně příslušného 
ministerstva (MŠMT ČR) pro financování sportu. 

3. Tyto úpravy by měly být zapracovány do nového zákona o loteriích a zákona o 
sportu. Změny by přinesly zjednodušení administrativy dělení prostředků pro sport i 
větší transparentnost v přidělování těchto prostředků. 

Článek V. 

Strany se shodují v názoru o zdrojích na podporu dobrovolných hasičů formou 
odštěpu 3 % z neživotního pojištění, neboť část hasičské obce je organizována i ve 
sportovním hnutí, a také o finančních zdrojích na úhradu preventivních zdravotních 
prohlídek mladých sportovců, které jsou podle platné legislativy stále povinné. 

 

Účastníci memoranda, Český svaz tělesné výchovy, Český olympijský výbor, 
Sdružení sportovních svazů České republiky, Česká obec sokolská a Svaz 
měst a obcí České republiky, se dohodli společně postupovat na uplatnění 
jednotlivých článků memoranda s cílem naplňovat význam sportu deklarovaný 
v preambuli tohoto memoranda. 

 

V Praze, dne 20. března 2012 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta, předseda Českého svazu tělesné výchovy  

 

Ing. Jiří Kejval, místopředseda Českého olympijského výboru  

       

Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky   

   

Ing. Hana Moučková, starostka České obce sokolské 

 

Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky 

 

  


