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Sport ve volebních programech 
vybraných politických stran pro  

VOLBY 2010 
 

 
 

 
Občanská demokratická strana 

- standardní výše příspěvku ze státního rozpočtu na podporu sportu, vázaná na HDP nebo celkový objem 
rozpočtu 

- vyšší zdanění loterií a hazardu 
- kompetence pro obce, města a kraje, aby se podílely na činnosti sportovních organizací a údržbě a 

provozu sportovních zařízení; možnost převodu zařízení do vlastnictví poskytovatele podpory; rozvoj a 
obnova sportovní infrastruktury při spoluúčasti příjemců podpory 

- návaznost sportovní přípravy od 6 do 19 let  
- podpora přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích přes sportovní svazy a rezortní 

sportovní centra; podpora významných sportovních akcí v již vybudované sportovní infrastruktuře; 
specializovaná zdravotní péče pro talentovanou mládež a sportovní reprezentaci; rozvoj výkonnostního 
sportu 

- zjednodušení daňových předpisů pro neziskový sektor 
 
 
 

Česká strana sociáln ě demokratická 
- postupně zvýšit podporu z veřejných zdrojů z 0,11 % na 0,3 % HDP ročně  
- novela loterního zákona, zpřísňující povinné odvody 
- firmy s obratem nad 5 miliard Kč povinně 1 % daňového základu na podporu sportu a pohybových aktivit 
- než vstoupí v platnost nový kompetenční zákon bude jmenován vládní zmocněnec pro sport; v rámci 

kompetenčního zákona převedení sportu z MŠMT do gesce premiéra; nový poradní orgán premiéra – 
Rada vlády pro sport a Úřad pro sport 

- podpora školní tělovýchovy a školních sportovních programů; podpora sportovních tříd a kurzové výuky 
- návrat k systému sportovních center mládeže, základních sportovních středisek a sportovních gymnázií 
- grantová podpora učitelů, trenérů a cvičitelů; grantová podpora nevýkonnostních a nesoutěžních sportů; 

grantová podpora pro sportovní fakulty a katedry 
- podpora výstavby sportovně rekreačních areálu a stezek 
- podpora sportu handicapovaných 
- program sociálního zabezpečení pro bývalé vynikající reprezentanty 
- pravidla pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních soutěží v České republice 

 
 
 
 
 

KDU-ČSL 
- v rámci novely zákona o dobrovolnictví zahrnout pracovníky s dětmi a mládeží 
- výchova ke sportu jako součást vzdělávání; více dotací do oblasti práce s mládeží a dětmi (dosud 

preferován vrcholový sport); aktivity středisek volného času a informačních center pro mládež 
- celostátní Olympiády dětí a mládeže 
- rozvoj sportu pro všechny prostřednictvím krajů, obcí a měst 
 
- dotační podpora sdružení jako Orel, Sokol, Junák, Asociace křesťanských sdružení mládeže, YMCA, 

Asociace turistických oddílů mládeže, Mladí ochránci přírody a další přes MŠMT (dosud 10x menší než 
ve sportu) 

 
 
 
 
 

TOP 09 
- nezbytná institucionální změna ve státní správě, prostředky pro sport jako závazný ukazatel státního 

rozpočtu, aby nemohly být využity na jiný účel 
- systém spoluúčasti financování (100 – 150 % státních příspěvků k disponibilním vlastním zdrojům na 

financování činnosti ročně) 
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Věci ve řejné 
- zajištění financování sportu vyšších zdaněním hazardu; zrušení výjimek pro hazard – zdanění loterií a 

automatů 20 % 
- zachování 3 vrcholových tréninkových středisek, financovaných ze státního rozpočtu; podpora obnovy 

tréninkových středisek mládeže, sportovních tříd a programů protidrogové prevence; místo světových 
šampionátů oblastní a republikové soutěže pro mládež 

- přesunutí místních sportovišť a masové tělovýchovy do kompetence krajů; uplatnění nezaměstnaných 
při správě, údržbě a úklidu sportovišť 

- zavedení možnosti daňového odpočtu pro sport; zlepšení čerpání fondů Evropské unie na sportovní 
projekty 

- maximální využití Evropského roku dobrovolnictví 2011 
 

 
 
 
 
 

Strana zelených 
- nová „Státní politika pro podporu sportu“ 
- diferenciace sportovních odvětví z hlediska popularity, historie, olympismu a ekonomického potenciálu 
- státní strategie rozvoje sportovní infrastruktury (podle sportů, členské základny a regionů) 
 

 


