Systém financování hendikepovaných sportovců v
ČR a ve vybraných zemích EU

Ing. Daša Smetanková, Ph.D.
Ing. Renáta Čermáková

Srovnávací studie č. 5.350
říjen 2014

PI 5.350

2

Obsah:
Česká republika....................................................................................................................................2
Estonsko...............................................................................................................................................4
Finsko...................................................................................................................................................5
Francie..................................................................................................................................................6
Litva......................................................................................................................................................8
Maďarsko..............................................................................................................................................9
Německo.............................................................................................................................................10
Nizozemí.............................................................................................................................................12
Portugalsko.........................................................................................................................................13
Rakousko............................................................................................................................................14
Slovensko...........................................................................................................................................15
Švédsko...............................................................................................................................................17
Španělsko............................................................................................................................................18
Velká Británie.....................................................................................................................................19

Česká republika
Jednotlivé organizace, svazy nebo i samotní sportovci v České republice financují svoji činnost z
vícero zdrojů, veřejných i soukromých (sponzorské dary, členské příspěvky, vlastní činnost apod.).
Z veřejných zdrojů je sport financován prostřednictvím ministerstev 1, krajů i obcí. Do roku 2011
byly zdrojem financování sportu v ČR také zisky společnosti Sazka, a.s. a ostatních loterijních
společnosti (jako odvody na veřejně prospěšné účely). Po bankrotu Sazky došlo ke změně
loterijního zákona, kdy již loterijní společnosti neodvádí část svých výnosů přímo na sport, ale do
rozpočtů obcí a státního rozpočtu. Od roku 2014 může provozovatel loterií uplatnit slevu na odvodu
do státního rozpočtu ve výši daru poskytnutého ČOV.2
Podle zákona o podpoře sportu,3 zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). MŠMT také vypracovává návrh
koncepce státní politiky v oblasti sportu, koordinuje uskutečňování dané koncepce, zabezpečuje
financování sportu v souladu s koncepcí, vytváří podmínky pro přípravu reprezentace, sportovních
talentů a také pro sport zdravotně postižených občanů. Kraje a obce zabezpečují podporu sportu ze
svých rozpočtů, přičemž obce a města jsou hlavním zdrojem finanční podpory sportu. 4 Poskytování
dotací pro sport se řídí pravidly poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím. 5
Financování reprezentace se řídí samostatným pokynem MŠMT.
Ministerstvo financuje sport, i sport zdravotně postižených sportovců, formou dotací v několika
dotačních programech, které jsou určeny na investiční anebo neinvestiční projekty. MŠMT každý
1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany
2 Zákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách
3 Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., vymezuje postavení sportu ve
společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních
samosprávných celků při podpoře sportu
4 KPMG, Koncepce financování sportu v České republice, Analyticko-koncepční studie, 13. 4. 2012, dostupné na
http://www.olympic.cz/financovani/docs/koncepce_financovani_sportu_prezentace_v9a.pdf
5 Usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
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rok vyhlašuje dotační programy v oblasti sportu, o které můžou žádat nestátní neziskové
organizace. Spolu s dotačními programy vydává také metodické pokyny pro podávání jednotlivých
žádostí pro konkrétní rok. Celkový finanční objem prostředků je provázán s návrhem státního
rozpočtu. O přidělených dotacích rozhoduje MŠMT a jednotlivá sdružení na ně nemají právní
nárok. Do roku 2013 byly prostředky MŠMT určené na sport zdravotně postižených občanů
procentuálně rozděleny mezi Český paralympijský výbor (ČPV) a Unii zdravotně postižených
sportovců (UZPS) (malou částku získalo také České hnutí speciálních olympiád, ČHSO) a následně
byly přidělovány svazům, od roku 2013 můžou dotace získávat sportovní svazy přímo.6
Pro rok 2015 je neinvestiční výdajový blok „Podpora sportu“ rozdělen do 7 programů7:
Sportovní reprezentace
• Program I
- Sportovní reprezentace ČR
• Program II
- Sportovně talentovaná mládež
• Podpora Resortních sportovních center (MŠMT, MO, MV atd.)
Všeobecná sportovní činnosti
• Program III - Činnost sportovních organizací
• Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení
• Program V
- Činnost sportovních svazů
• Program VI - Významné sportovní akce
• Program VII - Zdravotně postižení sportovci
Podpory zdravotně postižených sportovců se týká Program VII, který v sobě zahrnuje8:
1. Sportovní reprezentaci: „Podpora sportovní přípravy reprezentantů ZPS v kategoriích
dospělých a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích (zejména
paralympijské a deaflympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, univerziády,
mezinárodní soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru a odpovídající
kvalifikační mezinárodní soutěže), prostřednictvím vybraných sportovních svazů a
nominace, resp. účast je projednávána s ČPV“
2. Sportovně talentovanou mládež: „Podpora mládeže, včetně stávajících SCM bez omezení
věkové kategorie.“
3. Všeobecnou sportovní činnost: „Podpora všeobecné sportovní činnosti, volnočasových
aktivit a specifické sportovní činnosti bez omezení věkové kategorie.“
4. Významné sportovní akce: Jedná se především o PH, DH a Global Games, nasledují ME,
SP, EP apod.
Investiční výdaje jsou poskytovány prostřednictvím programu „Podpora materiálně technické
základny sportu“.9 Od roku 2014 je oblast investiční podpory sportu součástí investičního odboru
MŠMT.10

6 MŠMT, Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014, aktualizace pro 2013 až 2014
7 MŠMT, Podpora sportu 2015, dostupné na http://www.msmt.cz/file/34022/
8 MŠMT, Podpora sportu 2015, dostupné na http://www.msmt.cz/file/34022/
9 MŠMT, Metodický postup poskytování dotací v oblasti sportu pro období 2011 až 2014, dostupné na
http://www.msmt.cz/sport/metodicky-postup-poskytovani-dotaci-v-oblasti-sportu-pro-1
10 MŠMT, Rozdělení dotací, dostupné na http://www.msmt.cz/sport/rozdeleni-dotaci
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Český paralympijský výbor
Organizací, která zastřešuje ostatní sportovní svazy a má za úkol podporovat rozvoj sportu
zdravotně postižených sportovců, zabezpečovat jejich přípravu na vrcholné světové soutěže (jako
jsou Paralympiády, Deaflympiády a Global Games) a propagaci reprezentačního týmu je Český
paralympijský výbor (ČPV). ČPV je členem Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a je
paralelní organizaci vůči Českému olympijskému výboru a ve svých aktivitách navazuje na Unii
zdravotně handicapovaných sportovců.11 ČPV je financován především z dotací MŠMT, grantů a
sponzorských darů. ČPV sdružuje několik sportovních svazů:
• Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)
• Česká federace Spastic Handicap o. s. (ČFSH)
• Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)
• Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)
• Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)
• Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS)
přidružený člen:
• Český svaz vnitřně postižených sportovců
Tyto sportovní svazy jsou také sdruženy v Unii zdravotně postižených sportovců, která je sdružená
v České unii sportu (dříve ČSTV). Hlavním úkolem Unie je zastupování svazů uvnitř České unie
sportu.12
Tabulka 1: Příspěvky a dotace ČPV v Kč
2012*

2013**

Členské příspěvky

3 604 000

3 602 000

Dary

2 200 000

703 000

32 019 000

8 000 000

Provozní dotace

Zdroj: Výročné zprávy ČPV za roky 2012 a 2013, vlastní úprava, dostupné http://www.paralympic.cz/cpv/
* V roku 2012 se konala Letní Paralympiáda v Londýně.
** V roce 2013 byly jednotlivé svazy financovány přímo z MŠMT, vyplacené příspěvky se tak v roce 2012 a 2013 také
výrazně liší.

Estonsko13
Veřejnou podporu sportu upravuje zákon o sportu, který stanovuje, že sport je organizován a
podporován státem, místní správou a sportovními organizacemi, a to za účelem podpory mentální a
fyzické kondice, životního stylu všech obyvatel a seberealizace mládeže. Postup přidělování
veřejných finančních prostředků je dán nařízením ministerstva kultury.
Finanční podpora ze státního rozpočtu může být poskytnuta prostřednictvím ministerstva kultury
11 Český paralympijský výbor, dostupné na http://www.paralympic.cz/cpv/
12 Stanovy Unie zdravotně postižených sportovců České republiky, dostupné na
http://www.uzps.cz/dokumenty/UZPS_CR_STANOVY.PDF
13 Estonský parlament, Riigikogu, Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci
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(největší zdroj), ministerstva školství a výzkumu, ministerstva sociálních věcí, ministerstva
hospodářství a komunikace, ministerstva vnitra (prostřednictvím místní správy) a ministerstva
životního prostředí. Téměř 10 % rozpočtu ministerstva kultury jde ročně na podporu Estonského
olympijského výboru a dalších sportovních svazů. Financování sportu hendikepovaných osob je
součástí všeobecného systému financování sportu.
Finance určené na podporu sportu pocházejí částečně z výnosů z loterií. Zákon o odvodech z loterií
a hazardních her stanovuje, že 37,4 % z plánovaných státních odvodů z loterií je k dispozici tzv.
Radě pro loterijní odvody. Z této částky 31,7 % jde na podporu projektů spojených se závislostí na
hazardních hrách (gambling), projektů věnovaných rodinám, zdravotní nebo sociální péči, starším
lidem a osobám se zdravotním postižením. Ministerstvo vnitra z loterijních odvodů získává 12,7 %.
Tyto finance jsou určeny na lokální investice spojené se zlepšováním životních podmínek,
vzděláváním, sportovními a volnočasovými aktivitami pro děti, mládež, rodiny, starší lidi a osoby
se zdravotním postižením. Další finance na sport hendikepovaných osob pocházejí z Estonské
komory zdravotně postižených osob, která je národním koordinačním orgánem pro práci lidí a s
lidmi se zdravotním postižením. Z jejího rozpočtu však může na sportovní účely jít nejvíce 20 %, a
to z důvodu financování sportu hendikepovaných ze státního rozpočtu přímo prostřednictvím
Estonského paralympijského výboru.
Estonský paralympijský výbor
Estonský paralympijský výbor je zastřešující organizací sportovních aktivit pro lidi se zdravotním
postižením. Sdružuje několik organizací ve snaze podpořit jejich spolupráci a pomáhat tak rozvoji
sportu hendikepovaných osob. Výbor také reprezentuje hendikepované sportovce v rámci
mezinárodního paralympijského hnutí a podporuje jejich trénink na paralympijské hry. Založen byl
v roce 1991 a v současnosti sdružuje 5 nezávislých organizací:
• Estonský svaz sportu pro zdravotně postižené sportovce
• Estonská federace nevidomých sportovců
• Estonská federace neslyšících sportovců
• Estonský svaz mentálně postižených sportovců
• Estonský svaz plavání zdravotně postižených
Estonský paralympijský výbor je financován především ze státních příspěvků a zdrojů z místních
orgánů, darů od domácích nebo i zahraničních společností, příjmů z vlastní činnosti, z reklamních
aktivit, členských příspěvků a jiných poplatků.

Finsko14
Podobně jako v jiných zemích je sport zdravotně postižených ve Finsku financován ze soukromých
i veřejných zdrojů. Z veřejných zdrojů je financován jako součást celkového systému financování
sportu. Státní podpora sportu je v kompetenci ministerstva školství a kultury. Regulována je
zákonem o sportu (1054/1998 Liikuntalaki), který upravuje několik forem financování. Sport je
primárně financován z výnosů z loterií, sázek a hazardních her.

14 Finským parlament, Eduskunta, Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci
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Formy státního financování sportu dle zákona o sportu:
•
•
•

•
•

Obce mohou získat státní dotace na provozní náklady spojené se sportovními aktivitami.
Ministerstvo školství a kultury (Opetusministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriö) přiděluje
roční provozní finanční prostředky (nebo může podpořit i jinou formou) na regionální
sportovní aktivity (projekty, které zahrnují více než jednu obec).
Národní a regionální sportovní organizace mohou získat granty na úhradu provozních
nákladů ze státního rozpočtu, na základě schválení ministerstva školství a kultury. Žadatelé
jsou posuzování podle vícero kritérií, např. druhu sportu nebo společenského významu
jejich činnosti.
Státní dotace mohou být také poskytnuty na úhradu nákladů na zřízení sportovních a
souvisejících rekreačních zařízení.
Každý rok obsahuje státní rozpočet také prostředky určené na podporu sportovní vědy a
výzkumné činnosti, na podporu různých aktivit spojených se sportovní vědou, informačních
služeb, elitních sportů, vzdělávání apod.

Finský svaz tělesné výchovy pro osoby se zdravotním postižením ( Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAUry, VAU)
Zastřešující organizaci zdravotně postižených sportovců je VAU. VAU plánuje, organizuje, řídí a
rozvíjí sportovní a pohybové aktivity a soutěže pro tělesně a mentálně postižené osoby, pro osoby se
zrakovým hendikepem a po transplantaci. VAU se věnuje také mládeži, nesoutěžnímu a rovněž
vrcholovému sportem a klubovým aktivitám. VAU bývá také označována jako servisní sportovní
organizace, kvůli širokému rozsahu aktivit, které poskytuje pro hendikepované sportovce.15
Finský paralympijský výbor (Paralympiakomitea, PK)
Reprezentuje finské vrcholové paralympijské sportovce. Hlavním úkolem PK je trénink, výběr,
financování a řízení finského národního paralympijského týmu.16

Francie
Financování sportovců se zdravotním postižením se neodlišuje od financování sportovců bez
postižení. Prostředky na financování sportu pocházejí ze státního rozpočtu, od domácností a také
firem formou sponzoringu nebo darů.
Ze státního rozpočtu jsou jednotlivé sportovní svazy financovány přímo formou grantů, přičemž
svazy je dále přerozdělují. Finance putují na svazy z Národního centra pro rozvoj sportu (le Centre
national pour le développement du sport), které spadá pod ministerstvo mládeže a sportu (Ministère
des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative) a ministerstvo financí
(Ministère des Finances). Úkolem Národního centra pro rozvoj sportu je podpora sportu, jeho
financování a podpora při pořádání velkých mezinárodních sportovních akcí na území Francie.
Vedle toho také poskytuje finanční podporu francouzskému olympijskému a paralympijskému
15 Finnish Sports Associations for Persons with Disabilities, dostupné na http://www.vammaisurheilu.fi/in-english
16 Finnish Paralympic Committee, dostupné na http://www.sport.fi/paralympiakomitea/briefly-in-english
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výboru, které dále přidělují peněžní prostředky jednotlivým vrcholovým sportovcům. 17 Velká část
finančních prostředků pochází také od místních a obecních orgánů, neboť financování sportu je ve
Francii decentralizováno. Místní úřady mají na starosti financování sportovních zařízení a dotace
pro místní sportovní sdružení.18 Sport je podporován také nepřímo např. formou slev na daních.
Finanční podpora vrcholových sportovců ve Francii má několik podob:19
• sociální podpora (des aides sociales) – pravidelná paušální platba přidělená sportovcům na
úhradu životních nákladů spojených s výkonem vrcholového sportu a tréninkem
• náhrada za ztrátu výdělku zaměstnavateli (la compensation du manque à gagner employeur)
– příspěvek pro zaměstnavatele, jehož zaměstnancem je vrcholový sportovec připravující se
na sportovní výkon na soutěžích či závodech
• bonusy za výkon (des primes à la performance) – odměny pro sportovce, kteří se na
mistrovství Evropy či světa umístili na medailových pozicích
• úhrada nákladů (le remboursement de frais) – příspěvek na úhradu nákladů přímo vzniklých
při výkonu vrcholové sportovní činnosti. Podmínkou pro vyplacení této podpory je
předložení podrobné faktury
Francouzský paralympijský výbor (Comité Paralympique et Sportif Français, CPSF)
Francouzský paralympijský výbor zastřešuje několik sportovních svazů a organizací zdravotně
postižených sportovců. Byl založen v roce 1992 dvěma zakládajícími členy:
• Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) – organizace pro vrcholové sportovce s
mentálním postižením a psychickými poruchami,
• Fédération Française Handisport (FFH) – organizace pro vrcholové sportovce s tělesným
postižením.20
Francouzský paralympijský výbor je členem Mezinárodního paralympijského výboru (International
Paralympic Committee, IPC). Mezi jeho hlavní úlohy patří:
• podpora jednoty paralympijského hnutí ve Francii
• reprezentace a koordinace francouzského paralympijského hnutí na mezinárodní úrovni
• podpora rozvoje vrcholového i rekreačního sportu
• organizace francouzské reprezentace na mezinárodních soutěžích a paralympijských hrách21
Pro svou činnost získává CPSF finance z vlastních příjmů z majetku a poskytnutých služeb, z
příspěvků jednotlivých členů, z veřejných dotací (státních, místních ad.), z dotací a grantů EU,
národních a mezinárodních institucí. Ze soukromých zdrojů získává finanční prostředky především
formou darů, sponzoringu, reklamy, ale také poplatků za vysílání přenosů ze sportovních akcí, nebo
licenčních práv.22
17Sports: Financements, dostupné na http://www.sports.gouv.fr/international/grands-evenementsinternationaux/Financement-11108/
18 Franceolympique.com, dostupné na http://franceolympique.com/cat/45-financement.html
19 Sports: Dispositifs d’aides aux sportif(ve)s de haut niveau, dostupné na http://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Les-dispositifs-d-aides-aux-sportif-ve-s-de-haut-niveau
20 Comité Paralympique et Sportif Français, dostupné na http://cpsf.france-paralympique.fr/comite-paralympique-etsportif-francais/
21 Comité Paralympique et Sportif Français, dostupné na http://cpsf.france-paralympique.fr/comite-paralympique-etsportif-francais/missions/
22 Comité Paralympique et Sportif Français, Statuts, dostupné na http://cpsf.france-paralympique.fr/wpcontent/uploads/2014/05/Statuts-CPSF_V20mai2014.pdf
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Litva23
Sportovní programy pro zdravotně postižené jsou financovány státem prostřednictvím Odboru
tělesné výchovy a sportu litevské vlády a také prostřednictvím Odboru pro záležitosti osob se
zdravotním postižením ministerstva práce a sociálních věcí. Odbor tělesné výchovy a sportu pomáhá
osobám se zdravotním postižením účastnit se činnosti paralympijského a speciálního olympijského
hnutí a plní další úkoly v oblasti podpory sportu hendikepovaných osob. Ministerstvo práce a
sociálních věcí zase podporuje rozvoj tělesné výchovy a sportu hendikepovaných jako prostředek k
jejich integraci do společnosti, podporuje programy a iniciativy pro fyzické aktivity rodin a
společností. Zdroje financování sportu jsou upraveny zákonem o tělesné výchově a sportu.
Těmito zdroji jsou:
• prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí
• finanční prostředky z loterií
• ostatní legální finanční prostředky
Nevládní sportovní organizace můžou získat veřejné zdroje prostřednictvím uzavření smluv o
využití rozpočtových prostředků. Vrcholový sportovci, kteří reprezentují zemi na sportovních
akcích, jako je olympiáda nebo paralympiáda, můžou také získat dotace, které jsou stanoveny
vládou. Ty jsou přidělovány Odborem tělesné výchovy a sportu ve výši stanovené vládou a
způsobem stanoveným Odborem na návrh Olympijského nebo Paralympijského výboru nebo
jednotlivých sportovních federací.
Ze státního rozpočtu můžou vrcholový sportovci získat také odměny na základě svých sportovních
výsledků. Tyto bonusy se vypočítávají jako násobek základní sociální podpory a liší se podle
výkonu daných sportovců. V současnosti se jedná o odměny za umístnění na těchto sportovních
soutěžích:
•
•
•
•
•
•

Olympijské hry (umístnění na prvním až osmém místě)
Světový šampionát (umístnění na prvním až šestém místě)
Evropský šampionát (umístnění na první až třetím místě)
Paralympiáda a deaflympiáda (umístnění na prvním až třetím místě): 1. místo – 60 000 LTL
(cca 17 377 eur); 2. místo – 30 000 LTL (8 688 eur); 3. místo – 20 000 LTL (5 792 eur).
Světový šampionát zdravotně postižených sportovců (umístnění na prvním až třetím místě):
1. místo – 15 000 LTL (4 344 eur); 2. místo – 12 000 LTL (3 478 eur); 3. místo – 10 000
LTL (2 896 eur)
Evropský šampionát zdravotně postižených sportovců (umístnění na prvním až třetím
místě): 1. místo – 8 000 LTL (2 319 eur); 2. místo – 6 000 LTL (1 739 eur); 3. místo – 4 000
LTL (1 159 eur)

Litevský paralympijský výbor (LPV)
LPV je nevládní neziskové sdružení, které v současnosti zastřešuje 3 sportovní svazy: Litevský svaz
23 Parlamentní institut, Seimas of Lithuania, Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci
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nevidomých sportovců, Litevský svaz tělesně postižených sportovců a Nadaci pro paralympijské
sporty. Tyto organizace zastupují Litvu na mezinárodních sportovních akcích, včetně paralympiád.
Členy těchto sdružení je 32 sportovních klubů s více než 3 000 sportovci s různým postižením.
Cílem LPV je koordinace Paralympijského hnutí v Litvě, integrace paralympijských sportů v
jednom národním sportovním systému, vytváření tréninkových podmínek pro paralympijské
sportovce a s tím spojené dosahování dobrých sportovních výsledků. Činnost LPV je financovaná
jak z veřejných (státní dotace) tak soukromých zdrojů (členské příspěvky, dary, sponzoring a pod.).
LPV spolupracuje také s Národním olympijským výborem, který podporuje jeho činnost jak
finančně tak vybavením. Na své projekty získává LPV finanční prostředky také z EU.

Maďarsko24
Politika v oblasti sportu patří v Maďarsku do kompetence ministerstva rozvoje lidských zdrojů
(EMMI). Samotné řízení sportovní politiky a financování sportu je v kompetenci tajemníka pro
sport. Financování sportu zdravotně postižených osob je součástí všeobecného systému financování
sportu a regulováno zejména:
• Zákon o sportu z roku 2004
• Nařízení ministerstva (27/2013 EMMI rendelet) o rozdělení dotací pro sport
• Rozhodnutí (65/2007 OGY határozat) o XXI. Národní strategii pro sport
Od 1. ledna 2012 je za rozvoj a propagaci sportu zdravotně postižených odpovědný Maďarský
olympijský výbor (MOV). Tomu se přímo věnuje samostatné oddělení: Sportovní divize pro
hendikepované sportovce.
Nejdůležitějším zdrojem financování sportu je státní rozpočet (prostřednictvím EMMI a tajemníka
pro sport), rozpočet místních orgánů a obcí a procento ze zisku z loterií a hazardních her. Podobně
jako v jiných zemích, můžou být sportovní aktivity financovány také např. formou sponzoringu,
darů apod.
Zákon o státním rozpočtu z roku 2013 přímo obsahuje kapitolu s názvem „Sport na podporu
zdravotně postižených osob“, na základě které získaly některé organizace nejen fixní finance na
svůj provoz ale také na své projekty. Jednalo se o organizace:
• Maďarský paralympijský výbor (HPC)25
• Maďarská federace paralympijských sportů (HPF)26
• Maďarský svaz neslyšících sportovcům
• Maďarský svaz speciálních olympiád27
• Maďarská transplantační společnost (její součástí je sportovní sekce)28
• Federace zdravotně postižených studentů a sportovních zařízení29
24 Kancelář parlamentu, Maďarsko, Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci
25 Více zde http://www.hparalimpia.hu/?chlang=hu
26 Více zde http://www.fmsz.hu/#
27 Více zde http://specialolympics.hu/portal/
28 Více zde http://www.trapilap.hu/
29 Více zde http://fodisz.hu/kapcsolat
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Podle nařízení o dotacích pro sport je povinností ministerstva EMMI podporovat sport a to formou
podpory:
• hendikepovaných vrcholových sportovců a šampionátů
• federací a asociací zdravotně postižených sportovců
• účasti na národních nebo mezinárodních soutěžích
• soutěžního a vrcholového sportu hendikepovaných sportovců
• paralympijských sportů
• tréninkových kempů v olympijským centre
• nákladů práce v profesionálním sportu
• sportovním vybavením
• zdravotní péče
• sportovní výzkumní činnosti
• rehabilitace
• mládeže a volnočasových aktivit
• dětí se zdravotním postižením
Maďarský paralympijský výbor (HPC)
HPC byl založen v roce 1997 s cílem rozvíjet myšlenek paralympijského hnutí a vytváření rovných
příležitostí. Je zastřešující organizaci sportovních federací a asociací pro zdravotně postižené
sportovce. Organizačně se dělí na sekce pro tělesně postižené, neslyšící, zrakově a mentálně
postižené. Nejdůležitějšími zdroji příjmů HPC jsou:
• členské poplatky a další příspěvky
• příjem z hospodářské činnosti
• finanční podpora státu (včetně fondů EU, darů ad.)

Německo
Na úrovni spolkové vlády patří podpora vrcholového sportu v Německu do kompetence
ministerstva vnitra (Bundesministerium de Innern). Podporu místního sportu mají v kompetenci
jednotlivé spolkové země a obce.30 Prací s dětmi a mládeží v oblasti sportu zdravotně postižených
podporuje spolkové ministerstvo rodiny, seniorů, žen a mládeže (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend).31 V případě podpory sportu se nejedná pouze o přímou finanční
podporu, sport je podporován také formou nepřímých výhod jako je osvobození od daní pro
neziskové sportovní kluby apod.
Finanční podpora sportu z veřejných rozpočtů probíhá na principu subsidiarity. 32 Spolky, kluby
nebo sportovní organizace si musejí prvotně zajistit financování ze svých vlastních příjmů. Finanční
podpora spolkové vlády existuje pouze jako doplňková. S tím souvisí také nevyhnutelná
30 Bundesministerium des Innern, Sport, dostupné na
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sport/sport_node.html;jsessionid=2E1F10A8811AFE7B8B09B8E3048ABE98.2_
cid287
31 Deutscher Behindertensportverband – National Paralympic Committee Germany, Partner & Förderer, dostupné na
http://www.dbs-npc.de/dbs-partner-foerderer.html
32
Bundesministerium
des
Innern,
Die
Finanzierung
des
Sports,
dostupné
na
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sport/Sportfoerderung/Finanzierung/finanzierung_node.html;jsessionid=2E1F10
A8811AFE7B8B09B8E3048ABE98.2_cid287
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samostatnost a nezávislost sportovních svazů, klubů a organizací při vlastní správě a organizaci. 33
Podobně jako v případě zdravých vrcholových sportovců i pro zdravotně postižené profesionální
sportovce nabízí Německo možnost propojení sportovní a pracovní kariéry v rámci státní správy
(policie, armáda, celní správa a pod.).34
Základem podpory vrcholového sportu spolkovou vládou je „Program spolkového ministerstva
vnitra pro podporu vrcholového sportu“ (Programm des Bundesministeriums des Innern zur
Förderung des Leistungssports sowie sonstiger zentraler Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen
des Sports auf nationaler und internationaler Ebene mit Rahmenrichtlinien,
Leistungssportprogramm, LSP).35 Podpora je poskytovaná ministerstvem vnitra formou dotací.
Příjemci můžou být sporty a sportovní disciplíny, kterých svazy nebo organizace disponují
celoněmeckou členskou základnou a organizační strukturou, jsou mezinárodně zastupované a
aktivně prováděné, a které jsou zapojené do systému mezinárodních soutěží.36 Poskytování podpory
sportu se řídí stejnými všeobecnými podmínkami jako jiné druhy grantového projektového
financování (Allgemeine Nebenbestimungen für Zuwendungen zur Projektförderung, ANBest-P).37
Pro podporu sportu osob se zdravotním postižením platí stejné pravidla jako pro podporu zdravých
sportovců.38 V oblasti vrcholového sportu tělesně postižených sportovců podporuje spolkové
ministerstvo vnitra především39:
• účast německých týmu na mezinárodních soutěžích
• zaměstnávání reprezentačních trenérek a trenérů
• zaměstnávání dalšího personálu sportovních svazů
• přípravu a účast na Deaflympiádě, Paralympiádě a Speciálních olympijských hrách
• boj proti dopingu
• podporu mládeže
• vzdělávání trenérek, trenérů a dalšího organizačního personálu
Spolkové ministerstvo vnitra tak např. v roce 2014 (podle státního rozpočtu) podpoří německý
33 Bundsministerium des Innern, Partner des Spitzensports, dostupné na
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2011/Partner_des_Spitzensports.pdf?
__blob=publicationFile
34 Bundesministerium des Innern, Partner des Spitzensports, dostupné na
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2011/Partner_des_Spitzensports.pdf?
__blob=publicationFile
35 Leistungssportprogramm, dostupné na
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/Sport/DatenundFakten/FR_Leistun
gssportprogramm_LSP_05.pdf?__blob=publicationFile
36 Leistungssportprogramm, dostupné na
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/Sport/DatenundFakten/FR_Leistun
gssportprogramm_LSP_05.pdf?__blob=publicationFile
37 Leistungssportprogramm, dostupné na
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/Sport/DatenundFakten/FR_Leistun
gssportprogramm_LSP_05.pdf?__blob=publicationFile
38 Bundesministerium es Innern , Förderung des Leistungssports von Menschen mit Behinderung, dostupné na
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sport/Sportfoerderung/Foerderung-Leistungssports-Behinderung/foerderungleistungssports-behinderung_node.html;jsessionid=2E1F10A8811AFE7B8B09B8E3048ABE98.2_cid287
39 Bundesministerium des Innern, Partner des Spitzensports, Die Sportpolitik des Bundesministeriums des Innern,
dostupné na http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2011/Partner_des_Spitzensports.pdf?
__blob=publicationFile
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vrcholový sport částkou 140 mil. eur (131 mil, eur v roce 2013). 40 Vrcholový zdravotně postižení
sportovci získali v roce 2013 ze státního rozpočtu více než 5 mil. eur. 41 Podpora zdravotně
postižených sportovců a především vyhledávaní talentů je však v jednotlivých spolkových zemích
organizovaná různě. Podpora sportovních disciplin, které jsou součástí paralympijských her má
přednost před jinými druhy sportu.42
Sport zdravotně postižených zastřešují tři centrální organizace43:
• Německý sportovní svaz zdravotně postižených (Deutscher Behindertensportverband e.V. –
National Paralympic Committee Germany, DBS-NPCG)
• Německý svaz neslyšících sportovců (Deutscher Gehörlosen-Sportverband, DGS)
• Šachová federace nevidomých a slabozrakých (Deutscher Blinden- und SehbehindertenSchachbund, DBSB)
Německý sportovní svaz zdravotně postižených ( Deutscher Behindertensportverband e.V. National Paralympic Committee Germany, DBS-NPCG)44
DBS je zastřešující organizací pro zdravotně postižené sportovce a součásti Německého
Olympijského svazu (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB), také slouží jako Německý
paralympijský výbor a rovněž je členem Mezinárodního paralympijského výboru (International
Paralympic Committee, IPC). Součástí DBS je také samosprávní organizace pro mládež – Německý
sportovní svaz zdravotně postižené mládeže (Deutsche Behindertensportjugend, DBSJ). Členy DBS
je 17 zemských sportovních svazů.

Nizozemí
Sportování a integrace osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit a zlepšování
příležitostí pro sportování je jedním z hlavních cílů sportovních organizací v Nizozemí. 45 Hlavními
organizacemi zabývajícími se vrcholovým sportem jsou Nizozemská sportovní federace
(Nederlandse Sport Federatie, NSF) a Nizozemský olympijský výbor (Nederlands Olympisch
Comité, NOC), pod něž spadá Nizozemský paralympijský výbor (Nederlands Paralympisch
Comité, NPC).46
Financování sportu se v případě osob se zdravotním postižením neliší od financování sportovních
aktivit osob bez postižení, obdobně jako v dalších státech Evropy. Zdrojem financování jsou
40 Bundesministerium des Innern, Haushalt, dostupné na http://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/BMIVorstellung/Haushalt/haushalt_node.html
41 Bundeshaushaltsplan 2013, Bundesministerium des Innern, dostupné na http://www.bundeshaushaltinfo.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/dokumente/2013/soll/epl06.pdf
42 Leistungssportprogramm, dostupné na
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft/Sport/DatenundFakten/FR_Leistun
gssportprogramm_LSP_05.pdf?__blob=publicationFile
43 Bundesministerium des Innern, Sportförderung, dostupné na
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sport/Sportfoerderung/Foerderung-Leistungssports-Behinderung/foerderungleistungssports-behinderung_node.html;jsessionid=2E1F10A8811AFE7B8B09B8E3048ABE98.2_cid287
44 http://www.dbs-npc.de/dbs-struktur.html
45NOC*NSF: Sport in Netherlands, dostupné na http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=10973
46NOC*NSF: About NOC*NSF, dostupné na http://www.nocnsf.nl/en
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prostředky z veřejných rozpočtů, Lotta a Státní Loterie, sponzorů a domácností. Ze státního
rozpočtu jdou finanční prostředky skrze ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ministerstvo poskytuje dotace a granty na
sportovní aktivity spojené se zdravím, podporuje rozvoj infrastruktury sportu a financuje práci
elitních trenérů. Z obcí jsou pak financována místní sportovní zařízení. 47
Společnost Lotto je společně se Státní Loterií (Staatsloterij) hlavní loterijní společností v Nizozemí.
Společnost Lotto byla založena před 50 lety a kromě výherních částek a provozních poplatků
odvádí celý svůj zisk na podporu sportu, umění a dalších aktivit. Z odvedených částek jde každý rok
více než 70 % přímo Nizozemské sportovní federaci a Nizozemskému olympijskému výboru
(NOC*NSF), což představuje cca 45 milionů eur. Zbylá část jde 18 charitativním organizacím
zaměřených na oblast sociální, kulturní a především zdravotní. 48 Státní Loterie funguje již od roku
1726 a spadá přímo pod ministerstvo financí (Ministerie van Financiën). Její příspěvky na obecně
prospěšné aktivity se omezují na podporu fotbalu, konkrétně na podporu organizace Holanský
královský fotbal (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB)49. V současné době se připravuje
fúze Lotta a Státní Loterie.
Nizozemský paralympijský výbor
Nizozemský paralympijský výbor funguje pod Nizozemským olympijským výborem (NOC*NSF).
Úkolem paralympijského výboru je organizace elitních sportovců s postižením v rámci
paralympijského týmu. Nizozemský paralympijský výbor nefinancuje vrcholové sportovce
s postižením, financuje pouze činnosti spojené s paralympijským týmem. Nizozemský
paralympijský výbor je oficiálním členem Mezinárodního paralympijského výboru.

Portugalsko50
Všeobecně je sport v Portugalsku podporován Portugalským institutem sportu a mládeže (Instituto
Português de Desporto e Juventude, IPDJ), který spadá pod tajemníka pro sport a mládež a ten pod
ministerstvo pro mezi-institucionální vztahy. IPDJ získává finanční prostředky ze státního rozpočtu,
které pak rozděluje sportovním institucím prostřednictvím programových smluv. Ačkoliv je systém
financování sportovních aktivit zdravotně postižených stejný jako v případě zdravých sportovců,
získávají hendikepovaný sportovci nižší objemy financí. Sportovní organizace můžou také získat
finance od sponzorů, darů od jednotlivců, firem apod.
Programové smlouvy s IPDJ obsahují cíle, které mají sportovní organizace dosáhnout, výši financí
a také plánovaný program. Cíle můžou být různé např. sportovní aktivity obecně, propagace sportu
pro nové sportovce nebo se vztahovat k nějaké sportovní akci (např. OH).
Vrcholový sportovci můžou získat také další benefity jako např. různá stipendia, speciální pracovní
47NOC*NSF: Sport in Netherlands, dostupné na http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=10973
48Lotto: Goede Doelen, dostupné na https://www.lotto.nl/cspublish/Satellite?c=Page&childpagename=Lotto%2FPage
%2FLTGeneric&cid=1242282483239&pagename=LTW
49 Nederlandse Staatsloterij: Sponsoring & evenementen, dostupné na
http://www.nederlandsestaatsloterij.nl/sponsoring-evenementen
50 Assembleia da Republica, Portugalsko, Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci
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rozvrh, možnost vyžívání sportovní infrastruktury, odměny za dosažené výsledky, speciální
pojištění, zdravotní péči, peněžní podporu po skončení aktivní kariéry (minimálně 8 let) apod.
Uznání statutu vrcholového sportovce závisí na zahrnutí sportovce do IPDJ registru jednou z
uznaných sportovních organizací. Sportovci jsou pak rozděleni do tří úrovní A, B a C, podle jejich
výkonu na soutěžích (olympijských i neolympijských sportů a také vrcholových soutěžích
zdravotně postižených sportovců).
Portugalský paralympijský výbor (CPP)
CPP je zastřešující organizaci pro zdravotně postižené sportovce a zastupuje Portugalsko v
Evropském a Mezinárodním paralympijském výboru. Přípravu sportovců na vrcholové soutěže
zabezpečuje společně s Portugalským svazem zdravotně postižených sportovců (Federação
Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiênciam FPDPD) na základě konkrétních smluv.
Tyto smlouvy specifikují finanční podporu, kterou obdrží jednotlivý sportovci a národní týmy
připravující se na konkrétní sportovní událost (např. V současnosti Rio 2016) a také odměny za
dosažené výsledky. FPDPD zastřešuje několik sportovních svazů, ze kterých každý se zaměřuje na
konkrétní typ postižení.

Rakousko
Také v Rakousku, podobně jako v jiných zemích, je sport finančně podporován z různých zdrojů,
soukromých i veřejných. Jedním z největších donátorů vrcholového sportu je sdružení Sporthilfe,
které získává finanční prostředky výlučně ze soukromých zdrojů (dary, sponzorství apod.). 51 Státní
podpora sportu v Rakousku je upravena zákonem o podpoře sportu (BundesSportförderungsgesetz, BSFG).52 Zákon upravuje jak podporu vrcholového sportu, profesionálních
sportovních svazů, boj proti dopingu, budování sportovní infrastruktury, tak i podporu amatérského
sportu a sportu tělesně postižených sportovců.53
Financování sportu probíhá prostřednictvím Fondu na podporu sportu (BundesSportfördenugsfonds, BSFF), na základě kritérií, které stanoví ministr obrany a sportu
(Bundesministerin/der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport) na návrh nejvyššího
orgánu fondu (Bundes-Sportkonferenz). Peníze na podporu sportu pochází výlučně z loterií. Na
podporu vrcholového sportu jde 50 % prostředků určených na podporu sportu v Rakousku, 45 % je
určeno na podporu amatérského sportu (Breitensport) a 5 % pro potřebu celorepublikových svazů se
zvláštním významem. Jendou z podporovaných oblastí vrcholového sportu je také sport zdravotně
postižených a mezi svazy se zvláštním významem jsou zařazeny také tři hlavní celorepublikové
sportovní svazy sdružující sportovce se zdravotním postižením:
•
•
•

Rakouský paralympijský výbor (Österreichische Paralympische Comité, ÖPC)
Rakouský svaz zdravotně postižených sportovců (Österreichischer
Behindertensportverband, ÖBSV)
Organizace Speciálních olympiád v Rakousku (Special Olympics International in

51 Die Österreichische Sporthilfe, dostupné na http://www.sporthilfe.at/kontakt/organisation.html
52 BSFG, dostupné na http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008462
53 Sportministerium, Behindertensport, dostupné na http://www.sportministerium.at/de/themen/behindertensport
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Österreich, SOÖ)
Z finančních prostředků určených zákonem pro celorepublikové svazy se zvláštním určením
(úlohami) získávají ročně na svůj provoz: ÖPC 2,5 %, ÖBSV 10 % a SÖO 2,5 %.54
Příjmy z loterie
Finance na státní podporu sportu v Rakousku pochází z odvodů z loterie. Výši financí a způsob
financování sportu z příjmů z loterie upravuje zákon o loteriích (Glücksspielgesetz,GSpG)55. Podle
něj jde ročně nejméně 80 mil. eur ze zisků loterií právě na sport.56
Na podporu hendikepovaných sportovců existuje v Rakousku Fond na podporu zdravotně
postižených sportovců (Fonds zur Förderung des Behindertensports, FFBS). Fond získává peníze
prostřednictvím ministerstva financí z výnosů z loterie určené pro zdravotně postižené. Tyto finance
slouží k financování specifických sportovních projektů, které jsou určené na obecně prospěšné
účely spojené se sportem zdravotně postižených osob.57 Fond podporuje projekty ve spolupráci se
třemi hlavními celorepublikovými sportovními svazy (ÖOC, ÖBSV, SOÖ).58

Slovensko
Na Slovensku, podobně jako v České republice, je sport financovaný z několika zdrojů. Především
rekreační sport, ale i jiné úrovně sportovní aktivity, si občané platí sami. Na sport je možné získat
také prostředky soukromých subjektů, především formou sponzorství. Sportovní aktivity můžou
také získat finanční podporu od obcí a krajů. Stát podporuje sport formou dotací, přičemž podpora
sportu tělesně postižených občanů se neliší od podpory jakýchkoliv jiných sportů. Ze státních
zdrojů se financuje elitní i amatérsky sport. Podle zákona o podpoře sportu59 zdroji financování
sportu můžou být:
• dotace ministerstva školství nebo jiné prostředky ministerstev obrany nebo vnitra
• prostředky z rozpočtů obcí
• prostředky z rozpočtů VÚC
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob
• vlastní příjmy z podnikání nebo sportovní činnosti
• prostředky EU
• jiné zdroje
Mezi specifické zdroje na Slovensku patří také možnost poukázat 2 % z roční daně z příjmu
54 BSFG, dostupné na http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008462
55 GSpG, dostupné na https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004611
56 Zákon také stanovuje, že tato částka se má pravidelně zvyšovat počínaje rokem 2013, a to v závislosti na výši
odvodů z loterie.
57 Sportministerium, Behindertensport, Fonds zur Förderung des Behindertensport, dostupné na
http://www.sportministerium.at/de/themen/behindertensport
58 Förderungsrichtlinien aufgrund des § 5 der Satzung des Fonds zur Förderung des Behindertensports
59 Zákon č. 300/2008 Z.z., o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znění zákona č.
528/2010
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vybrané neziskové organizaci.
Zákon o podpoře sportu také přímo upravuje dotace ze státního rozpočtu. Dotaci je možno
poskytnout na:
• „zabezpečení sportovní reprezentace
• starostlivost o sportovní talenty
• zabezpečení organizování sportování děti, žáků a sportovních soutěží a sportovních podujatí
• zabezpečení sportování dětí, žáků a studentů
• výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovní infrastruktury zvláštního významu
• vzdělávání v oblasti sportu
• prevenci a kontrolu v boji proti dopingu ve sportu
• odměny sportovcům a trenérům
• podporu ediční, muzejní a osvětové činnosti ve sportu“
Žadatelem o dotace může být právnická i fyzická osoba. Výzvu na předkládání žádostí zveřejňuje
ministerstvo na svých webových stránkách. Jednotlivé výzvy jsou vyhlašovány dle konkrétních
potřeb (např. organizace sportovních akcí, financování reprezentace pro olympijské nebo
paralympijské hry apod.) v souladu s platnou koncepcí. Zákon 60 také specifikuje jak má vypadat a
co má obsahovat konkrétní žádost. Žádosti vyhodnocuje poradní komise ministerstva, která má
nejméně tři členy, rozhoduje nezávisle a dle daných kritérií. Na dotaci není právní nárok a poskytuje
se na základě smlouvy uzavřené mezi ministerstvem a žadatelem. Současná vládní koncepce
politiky61 v oblasti sportu stanovuje, že finanční prostředky jsou rozdělovány mezi jednotlivé
sportovní svazy buď matematickou metodou např. podle koeficientu, který propojuje zájem o sport
a sportovní úspěch, nebo jednotlivé žádosti posoudí pro to určená komise.
Zákon o podpoře sportu62 také stanovuje povinnost obcí a krajů každoročně zveřejňovat příjemce a
výši dotací, které vyčlenily a poskytly na podporu sportu ze svých rozpočtů. Stejnou povinnost má
také příjemce dotací, a to jak v případě dotací od kraje, obcí i ministerstva.
Slovenský paralympijský výbor (SPV)
SPV je střešní organizace několika sportovních svazů sdružujících zdravotně postižené sportovce
(občany), která je zastupuje na domácím i mezinárodním sportovním poli. V roce 2005 z SPV
vystoupil Slovenský zväz nepočujúcich a vytvořil vlastní Slovenský deaflympijský výbor. SPV je
členem jak Mezinárodního tak Evropského paralympijského výboru (IPC, EPC).63 SPV
zabezpečuje přípravu a účast slovenský reprezentantů na paralympijských hrách (také na MS, ME,
SP, EP). Jeho úkolem je také rozvíjet paralympijské sporty, propagovat sport mezi zdravotně
znevýhodněnými dětmi, myšlenky paralympionizmu, spolupráce s IPC a EPC, integrace sportu
zdravotně znevýhodněných občanů a vzdělávací aktivity.64 Por svojí činnost, zabezpečení sportovní
reprezentace na PH může SPV žádat o dotace na základě výzev ministerstva. Dotace jsou
60 Zákon č. 300/2008 Z.z., o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znění zákona č.
528/2010
61 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, dostupné na http://www.minedu.sk/9027sk/koncepcia-statnej-politiky-v-oblasti-sportu-slovensky-sport-2020/
62 Zákon č. 300/2008 Z.z., o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znění zákona č.
528/2010
63 Slovenský paralympijský výbor, dostupné na http://www.spv.sk/o-nas/slovensky-paralympijsky-vybor
64 Základné úlohy SPV, dostupné na http://www.spv.sk/o-nas/zakladne-ulohy-spv
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poskytnuty na základě smlouvy mezi ministerstvem a SPV65.
SPV sdružuje:
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ)
Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím (SZŠMP)
Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska (SNSŠS)

Švédsko
Podobně jako v jiných zemích se ani ve Švédsku systém financování tělesně postižených sportovců
neliší od systému financování sportu obecně. Sportovní svazy, kluby i samotní sportovci mohou
získat finanční prostředky z různých zdrojů, jako jsou sponzorské dary, státní nebo místní
příspěvky, platby domácností a pod. Největším zdrojem (nefinanční) podpory pro sport ve Švédsku
je vysoký podíl dobrovolnictví. Z veřejných zdrojů získává sport nejvíce financí od místních orgánů
(a to jak na přímé financování sportovních aktivit, tak také na udržování sportovních zařízení).
Sport, především regionální sportovní svazy, je financovaný také ze zdrojů jednotlivých regionů.
Vládní dotace jdou do sportu z ministerstva kultury prostřednictvím Švédské národní sportovní
federace (Riksidrottsförbundet, RF).66
V roce 2010 došlo ke změně ve financování sportu. Podle nařízení z roku 1999 o finanční podpoře
státu na sportovní aktivity67 se výše financí na podporu sportu určila jako podíl přebytků loterijní
společnosti Sveska Spel AB a zisků z hazardu. Tento systém byl nahrazen přímými platbami ze
státního rozpočtu, kterých výše je dopředu známá a nezávisí na výnosech z loterie.68
Cílem státní podpory sportu69 je podporovat aktivity, které pomáhají zvyšovat zájem o sport mezi
dětmi a mladými lidmi, umožňují všem zapojit se do sportovní činnosti a podporují růst zájmu o
sportování a tím o zlepšování zdravotního stavu populace, rozvíjejí spolupráci mezi sportovními
organizacemi a také bojují proti dopingu. Finanční podpora státu může být také použita pro
přípravu sportovců na mezinárodní soutěže, podporu mladých talentů, rozvoj sportovních škol apod.
Příjemcem dotací může být sportovní organizace na centrální, regionální nebo lokální úrovni,
Švédsky Olympijský Svaz (Sveriges Olympiska Kommitté, SOK) a organizace zodpovědné za
sportovní vzdělávání. Žádosti o státní podporu musí být písemné a zaslané na Švédskou národní
sportovní federaci (Riksidrottsförbundet, RF). Organizace, které získají dotaci předkládají RF účetní
závěrku a další případné informace. RF zase ve své výroční zprávě uvede, kdo, proč a pro jaký účel
dotace získal, aby bylo možné posoudit jejich případný dopad.70
65 Příklad smlouvy viz Centrální registr smluv, např. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1197505&l=sk
66 RF, Sports in Sweden, s. 19, dostupné na http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_32905/cf_394/Sports_in_Sweden.PDF
67 Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, dostupné na http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19991177-om-stat_sfs-1999-1177/
68 Ministerstvo kultury Švédska, Sports, Dostupné na http://www.government.se/sb/d/9352
69 Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, dostupné na http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19991177-om-stat_sfs-1999-1177/
70 Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet, dostupné na http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?
%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&
%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1999%3A1177%24
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Švédska národní sportovní federace (Riksidrottsförbundet, RF)
Organizacemi, které zastřešují sport zdravotně postižených jsou Švédska sportovní organizace pro
zdravotně postižené a Švédsky paralympijský výbor (Svenska Handikappidrottsförbundet och
Sveriges Paralympiska Kommitté, SHIF/SPK) a Švédsky svaz neslyšících sportovců (Svenska
Dövidrottsförbundet, SDI). SHIF/SPK a SDI jsou členy Švédské národní sportovní federace
(Riksidrottsförbundet, RF).
Švédska národní sportovní federace (Riksidrottsförbundet, RF) je zastřešující organizací švédského
sportu sdružující 70 sportovních svazů jednotlivých sportů. 71 Federace je poradním a
spolupracujícím orgánem vlády a ministerstev. Úkolem RF je podpora sportu a sportovních
organizací v otázkách organizace nebo komunikace. RF je také nejdůležitějším orgánem v rámci
systému rozdělování financí ze státního rozpočtu jednotlivým sportovním organizacím.72
Nejvyšším orgánem RF je valná hromada (RF-stämma), která se schází jednou za dva roky, má
celkem 200 členů (z jednotlivých svazů, podle velikosti) a volí členy řídících orgánů. 73 Řídícím
orgánem RF je Národní sportovní rada (Riksidrottsstyrelsen, RS), která se skládá z 11 členů a
rozhoduje v mezidobí mezi zasedáními valné hromady. 74 Švédsky Olympijský Svaz (Sveriges
Olympiska Kommitté, SOK) a Švédska sportovní organizace pro zdravotně postižené a Švédsky
paralympijský výbor (Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté,
SHIF/SPK) jsou společně s RF zodpovědné za přípravu švédských sportovců na vrcholové
mezinárodní soutěže.75
Tabulka 2: Výdaje RF pro SHIF/SPK (v mil. SEK)

SHIF/SPK

2012

2013

2014

2015

11

10,5

10,5

10,5

Zdroj:
RF
2014-2015,
Verksamhetsinriktning,
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_34520/cf_394/Verksamhetsinriktning_2014-15.PDF
*Údaj za rok 2012 je výsledek, 2013 je rozpočet a 2014 a 2015 jsou plánované výdaje.

dostupné

na

Španělsko
Španělské sportovní federace a svazy získávají finance (dotace) ze státního rozpočtu od ministerstva
školství, kultury a sportu (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) prostřednictvím Národní
sportovní rady (Consejo Superior de Deportes, CSD. To se týká také svazů a organizací zdravotně
postižených sportovců. CSD vznikla v roce 199076 jako instituce pro výkon státní správy v oblasti
sportu. Od roku 2011 spadá pod ministerstvo školství kultury a sportu.77
71 RF, Om Riksidrottsförbundet, dostupné na http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/OmRF/
72 RF, Sports in Sweden, dostupné na http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/SportsinSweden/
73 RF-stämman, dostupné na http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/RF-stamman/
74 Riksidrottsstyrelsen, dostupné na http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Riksidrottsstyrelsen/
75 RF, http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33124/cf_394/Budgetunderlag_2011.PDF
76 Zákon o sportu, Ley del Deporte, dostupné na http://www.csd.gob.es/csd/informacion/legislacion-basica/ley-deldeporte/
77 CSD, Definición y Competencias, dostupné na http://www.csd.gob.es/csd/informacion/2EstCSD/1DefyComp/
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Španělský paralympijský výbor (Comité Paralímpico Español, CPE)
Byl založen jako zastřešující organizace španělského sportu zdravotně postižených v roce 1995.
Členy CPE je několik sportovních svazů a organizací (sdružující jednotlivé sporty i vícero sportů).
Členskými federacemi sdružujícími více sportů jsou:
• Španělský svaz nevidomých sportovců (Federación Española de Deportes para Ciegos,
FEDC)
• Španělský svaz tělesně postižených sportovců (Federación Española de Deportes con
Discapacidad Física, FEDDF)
• Španělský svaz mentálně postižených sportovců ( Federación Española de Deportes para
Discapacitados Intelectuales, FEDDI)
• Španělský svaz sportovců s dětskou mozkovou obrnou (Federación Española de Deportes
de Paralíticos Cerebrales, FEDPC)
CPE získává finanční prostředky ze státního rozpočtu od ministerstva školství, kultury a sportu
prostřednictvím Národní sportovní rady. Může disponovat také vlastními příjmy, příjmy z darů nebo
příspěvků od jiných národních nebo mezinárodních institucí. Část finančních prostředků na svou
činnost získává CPE ze soukromého sektoru formou sponzorství.78
Plán na podporu paralympijských sportů (Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico,ADOP)
Plán je iniciativou Španělského paralympijského výboru, Nejvyšší sportovní rady a ministerstva
zdravotnictví, sociálních věcí a rovných příležitostí. Vznikl s cílem podpořit paralympijské
sportovce, vytvořit jim co nejlepší podmínky na přípravu na Paralympijské hry. ADOP v sobě
zahrnuje
také
podpůrný
program
určený
přímo
jednotlivým
sportovcům
(formou grantů), aby se mohli polně věnovat tréninkovému procesu a také program určený pro
podporu sportovního personálu, sportovního vybavení a náčiní, tréninkových center, účasti na
mezinárodních soutěžích nebo zdravotní servis apod. (Programa Alto Rendimiento Paralímpico,
ARPA). Celkově obsahuje ADOP čtyři různé programy:
• Přímá podpora pro sportovce
• Program určený pro paralympijské vrcholové sportovce (Programa Alto Rendimiento
Paralímpico, ARPA)
• Přímá podpora pro sportovní svazy
• Věrnostní program pro sponzory

Velká Británie
Financování sportovců se zdravotním postižením se ve Velké Británii neodlišuje od financování
sportovců bez postižení. Financování sportu (nejedná se o vrcholové sportovce) je realizováno
prostřednictví organizací v jednotlivých částech Velké Británie. Existují zde organizace Sport

78 CPE, Estatutos, dostupné na http://paralimpicos.es/publicacion/9SC_elcpe/285SS_quees.asp
CPE,
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England79, Sport Northern Ireland80, Sport Wales81 a Sport Scotland82. Sport je ve Velké Británii
financován nemalými částkami také ze strany domácností.
V jednotlivých částech Velké Británie jde především o financování budování sportovišť, zapojování
mladých lidí do sportovních aktivit a v neposlední řadě podpora sportovců s tělesným postižením.
Organizace Sport England spadá pod Ministerstvo kultury, médií a sportu (Department for Culture,
Media and Sport) a je financována z vládních zdrojů, Národní loterie a příspěvků od fyzických i
právnických osob. Sport Northern Ireland patří pod Ministerstvo kultury, umění a volného času
Severního Irska (Department of Culture, Arts and Leisure), které se společně s Národní Loterií
podílí na jejím financování. Organizace Sport Wales a Sport Scotland jsou také odpovědné lokální
vládě, od které dostávají finanční prostředky. Stejně jako ostatní organizace jsou i Sport Wales a
Sport Scotland financovány také z Národní Loterie a z příspěvků od fyzických i právnických osob.
Národní Loterie podporuje 12 organizací zaměřených na sport a umění 83, které od ní dostávají
finanční příspěvky. Ty dále přerozdělují na více než 420 000 projektů. 84 Z celkových příjmů
Národní Loterie jde 28 %85 na dobročinné účely. Průměrně Národní Loterie přispívá těmto 12
organizacím 33 milionů liber týdně.86 Národní Loterie je ziskovou organizací, zisk představuje
přibližně 0,5 % z celkových výnosů, zbytek výnosů jde na ceny výhercům, provozní náklady,
odměny prodejcům loterie a v neposlední řadě také do státní pokladny. Činnost Národní Loterie,
včetně financování společensky prospěšných aktivit, je upravena Loterijním zákonem (National
Lottery Act 2006).
Pro financování vrcholového sportu byla v roce 1997 Ministerstvem kultury, médií a sportu
(Department for Culture, Media and Sport) založena organizace UK Sport87. Tato organizace se
zabývá financováním sportovců, kteří mají předpoklady k účasti na olympijských či
paralympijských hrách. Prostředky na financování sportovců s tělesným postižením i bez něj jdou
ze státního rozpočtu a Národní Loterie. Na rozdíl od České republiky neprobíhá financování
sportovců pomocí grantů. Na základě nominací88 konkrétních sportovců od Britského olympijského
a paralympijského svazu jsou prostředky rozděleny jednotlivým sportovním svazům pomocí
programu WCPP (World Class Performance Programme), který má dvě úrovně – Podium a Podium
Potential. Úroveň Podium je určena sportovcům, u kterých se předpokládá účast na nejbližších
olympijských či paralympijských hrách. Úroveň Podium Potential pak slouží k financování
sportovců, kteří mají schopnosti a předpoklady k účasti na olympijských či paralympijských hrách v
budoucnu, v současné době se jedná o hry v roce 2020 a následující. 89 Sportovní svazy pak finanční
79 Sport England, dostupné na http://www.sportengland.org/
80 Sport Northern Ireland, dostupné na http://www.sportni.net/
81 Sport Wales, dostupné na http://www.sportwales.org.uk/
82 Sport Scotland, dostupné na http://www.sportscotland.org.uk/
83 National Lottery, dostupné na http://www.lotterygoodcauses.org.uk/funding
84 Národní Loterie poskytuje finanční podporu prostřednictvím projektového financování. Každý může podat žádost na
financování svého projektu.
85 KnowHowNonProfit: National Lottery, dostupné na http://knowhownonprofit.org/funding/fundraising/grants-fundsand-corporate-fundraising/nationallottery/the-national-lottery
86 National Lottery: Life changing, dostupné na https://www.national-lottery.co.uk/life-changing
87 UK Sport, dostupné nahttp://www.uksport.gov.uk/
88 UK Sport: Frequently Asked Questions, dostupné na http://www.uksport.gov.uk/pages/frequently-asked-questions/
89 UK Sport: World Class Performance Programme, dostupné nahttp://www.uksport.gov.uk/pages/wc-performanceprogramme/
______________________________________________________________________________________________
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se souhlasem
Parlamentního institutu a autora.

PI 5.350

21

prostředky rozdělí již konkrétním sportovcům, a to vždy na období 4 let.90
Vrcholový sportovec může dostávat také příspěvek na bydlení a osobní náklady vzniklé při tréninku
či soutěžích a závodech (APA = Athlete Personal Award). Sportovci musí být nominováni
sportovním svazem jejich sportu, vyplní přihlášku a na základě následného posouzení zástupců
organizace UK Sport může sportovec dostat tento příspěvek. Výše příspěvku se může lišit. V roce
2013 byl maximální limit příspěvku 65 163 liber. Tato částka je snížena v případě dalších výdělků
sportovce či sponzorských darů tak, aby nebyla překročena maximální částka při součtu všech
příjmů konkrétního sportovce.91
Britský paralympijský výbor (British Paralympic Association)
Hlavní organizací, které podporuje vrcholové sportovce se zdravotním postižením je Britský
paralympijský výbor. Jedná se o charitativní organizací, která je závislá na příspěvcích fyzických i
právnických osob. Dostává také příspěvek od UK Sport, a to z finančních prostředků Národní
loterie, který je určený na pořádání kempů pro vrcholové sportovce se zdravotním postižením.
Ostatní činnosti Britského paralympijského výboru jsou financovány z darů.92

90 Vždy k 1.4. roku po olympijských či paralympijských hrách.
91 UK Sport: Athlete Personal Awards, dostupné na http://www.uksport.gov.uk/pages/athlete-personal-awards/
92 Britský paralympijský výbor Britisch Paralympic Association: How we are funding, dostupné na
http://paralympics.org.uk/about-us/funding
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