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Historie projednávání finančních příspěvků zasloužilým sportovcům v PS
V souvislosti s finančním příspěvkem zasloužilým reprezentantům (olympionikům) byl
v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým
reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (sněmovní tisk č. 126,
5. volební období). Šlo o návrh skupiny poslanců (Karel Šplíchal - ČSSD, Pavel Ploc ČSSD, Petr Bratský - ODS), která předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2006.
Návrh zákona

vytvářel nárok na zvláštní příspěvek pro všechny držitele olympijských

medailí. Tento příspěvek měl být vyplácen společně s důchodem ve výši 20 000 Kč měsíčně.
Celkově z dikce návrhu zákona vyplývalo, že tento příspěvek je koncipován jako zvláštní
sociální dávka. Návrh zákona přitom neřešil její vztah k systému sociálního zabezpečení.
Při projednávání v Poslanecké sněmovně byl návrh zákona zamítnut ve třetím čtení dne 13. 6.
2007 v hlasování č. 97.
V mezinárodním srovnání se nejvíce navrhovanému pojetí blíží úprava platná v Srbsku,
Polsku a v Maďarsku, ovšem s jedním podstatným rozdílem. Finanční odměny nejsou
význačným sportovcům vypláceny v podobě sociálních dávek, ale v podobě odměn spojených
s udělením formálního ocenění. Druhým podstatným rozdílem je to, že tato ocenění nejsou
omezena pouze na olympioniky.
Srbsko
Zákon o sportu v čl. 71 zmocňuje vládu vydat nařízení upravující zvláštní odměny pro osoby,
které se zasloužily o podporu sportu.
26. června 2006 vydala srbská vláda prováděcí nařízení, které stanovuje, že každý občan
Srbské republiky, který získal medaili na olympijských hrách, paralympijských hrách nebo na
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šachové olympiádě jako reprezentant Jugoslávie, Srbska a Černé Hory nebo získá medaili
jako reprezentant Srbské republiky obdrží v Den srbské státnosti (15. února) tzv. Národní
sportovní uznání.
Národní sportovní uznání představuje udělení diplomu a doživotní měsíční renty ve výši:
1) trojnásobku průměrného čistého měsíčního platu v Srbsku v měsíci prosinci v roce, který
předcházel roku, ve kterém bylo ocenění uděleno, pro držitele zlaté medaile
2) dva a půl násobku průměrného čistého měsíčního platu v Srbsku v měsíci prosinci v roce,
který předcházel roku, ve kterém bylo ocenění uděleno, pro držitele stříbrné medaile
3) dvojnásobku průměrného čistého měsíčního platu v Srbsku v měsíci prosinci v roce, který
předcházel roku, ve kterém bylo ocenění uděleno, pro držitele bronzové medaile nebo
světového rekordu v disciplíně z uvedených soutěží.
Za vítězství na světovém nebo evropském šampionátu v olympijském sportech jsou tyto renty
vypláceny také, ale jsou kráceny.
Vládní nařízení dále vymezuje odměny pro držitele olympijských medailí v kolektivních
soutěžích. Týmy získávají odměnu ve výši:
1) 400 000 eur za zlatou medaili
2) 350 000 eur za stříbrnou medaili
3) 300 000 eur za bronzovou medaili
Tyto odměny jsou kolektivům vypláceny každoročně a vyplácejí se i za získání medaile na
světovém nebo evropském šampionátu v olympijských sportech, částka je ovšem krácena.
Polsko
Článek 36 zákona o sportu z 25. června 20101 stanoví podmínky pro výplatu zvláštních dávek
pro sportovce, kteří byli úspěšní na olympijských, paralympijských hrách a hrách pro
neslyšící.
odst. 1
Sportovci, kteří:
1

http://www.coe.int/t/dg4/sport/doping/Antidoping_database/Reports/2010/leg/LEG2-PLO_EN.pdf
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1) reprezentovali Polsko na olympijských hrách,
2) se kvalifikovali na olympijské hry 1984 v Los Angeles a účastnili se Her přátelství,
3) se kvalifikovali na paralympijské hry nebo soutěže

osob se zdravotním postižením

soutěže, které se konaly před rokem 1992 a byly srovnatelná s paralympijskými hrami,
4) se kvalifikovali na olympijské hry neslyšících nebo na soutěže pro neslyšící, které se
konali před rokem 2001 a byly srovnatelné s olympijskými hrami pro neslyšící.
odst. 2
mají nárok na dávky, které jsou financovány ze státního rozpočtu (dále jen "dávky"), pokud:
1) získali alespoň jednu medaili na soutěžích uvedených v odstavci 1,
2) jsou starší 40 let,
3) účastnili se sportovních soutěží organizovaných polskými sportovními svazy,
4) mají polské občanství,
5) mají trvalý pobyt na území Polské republiky nebo v jiném členském státě Evropské
Unie nebo členského státu Evropského sdružení volného obchodu nebo Švýcarské
konfederace,
6) nebyli odsouzeni pro spáchání úmyslného trestného činu nebo krácení daní.
odst. 3
Pro výpočet dávky se použije jako základ základní mzda pro státní úředníky stanovená podle
zvláštních pravidel, která se vynásobí koeficientem 1,3255.
odst. 4
O dávce rozhoduje příslušný ministr na žádost dotyčného sportovce.
odst. 5
Žadatel musí doložit skutečnosti uvedené v odst. 2.
odst. 6
Ministr má pravomoc odmítnout výplatu dávek, pokud žadatel nedoloží potřebné náležitosti
nebo přestane splňovat podmínky uvedené v odst. 2.
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Maďarsko
Maďarský systém odměňování význačných sportovců je odlišný tím, že není nárokový, ale je
výběrový. Získání medaile na olympijských hrách nebo v jiné soutěži, nezakládá nárok na
zisk finanční odměny, ale je jednou z nutných podmínek a počet osob, které mohou odměnu
získat, je omezen. Vláda vybírá „uzavřený dvanáctičlenný klub“ význačných sportovců
starších šedesáti let, kterým uděluje titul Sportovec národa. S tímto titulem je spojena
doživotní měsíční renta ve výši cca 2000 euro. Jednou z dalších podmínek udělení titulu
sportovec národa je celoživotní aktivní podpora sportu a reprezentace Maďarska v zahraničí.
Spolková republika Německo
Zajímavou úpravu lze nalézt ve Spolkové republice Německo. V tomto případě se dá hovořit
o tom, že finanční platba určená pro vybrané sportovce je dávkou humanitární2. Tato dávka
však není určena významným reprezentantům, ale tzv. obětem sportovního dopingu v bývalé
Německé demokratické republice. Cílem této dávky je poskytnout finanční prostředky
sportovcům, kteří mají trvalé fyzické nebo jiné následky v důsledku požívání dopingu v rámci
státem organizovaného programu v bývalé NDR.
Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že odměny pro významné sportovce v podobě pravidelně
vyplácené renty (bez ohledu na periodicitu) nejsou ať už v evropských ani v mimoevropských
zemích rozšířené. Jedinou plošně rozšířenou formou odměn jsou tak vypisované cílové
prémie za získané medaile. Tyto jednorázové prémie jsou vypláceny z prostředků národních
olympijských výborů, popř. z prostředků jejich sponzorů. Pouze v některých případech jsou
vypláceny z veřejných rozpočtů, především u zemí, které jsou ekonomicky slabé nebo se
snaží prezentovat na světovém fóru. V některých případech jsou tyto cílové prémie spojeny i
s vyplácením časově omezené renty, která má sloužit pro další sportovní přípravu. Tuto
úpravu má např. Hong Kong.
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Humanitární dávka má odlišit tyto příspěvky od sociálních dávek v rámci dávek sociálního zabezpečení. Peníze
jsou vypláceny ze zvláštního fondu, nikoliv ze státního rozpočtu.
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