
Stanovisko ČSTV k útokům na SAZKA, a.s. a financování sportu v ČR 
 
 
 Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy zaujal dne 22. října 2009 na svém 
mimořádném jednání zásadní nesouhlasné stanovisko k současnému mediálnímu tlaku vůči 
společnosti SAZKA, a.s. a  jejím akcionářům. 
 
 Výkonný výbor ČSTV vychází z předpokladu, že Česká republika je právním státem, kde 
občané a občanská sdružení dodržují platný český právní řád, a stejnou zásadu uplatňují i ostatní 
účastníci společenského dění. Tedy právnické osoby a především sám český stát, reprezentovaný 
státními orgány a osobami do těchto orgánů zvolených či jmenovaných. Vycházejíce z těchto 
skutečností pak členové Výkonného výboru ČSTV předpokládají, že ti, kteří zpochybňují činnost 
soukromé akciové společnosti SAZKA, a.s., opírají svá prohlášení o hodnověrné důkazy opatřené 
zákonnou cestou. Pokud někdo má takové důkazy, nechť je předloží. 
 
 Český svaz tělesné výchovy je majoritním vlastníkem společnosti SAZKA, a.s. a má své 
zástupce v orgánech společnosti. SAZKA, a.s. vydává každoročně výroční zprávu společnosti za 
uplynulý rok. Tato rozsáhlá a veřejně přístupná publikace transparentním způsobem popisuje činnost 
společnosti a pro členy ČSTV je dostatečně vypovídající. Více jak 80% hospodářského výsledku 
odchází formou odvodu výtěžku devíti akcionářům SAZKA, a.s. a občanskému sdružení Zelený 
ostrov, které tito akcionáři v souladu s příslušnými zákony založili. Veškeré prostředky z výtěžku 
SAZKA, a.s. jsou v ČSTV vedeny v účetnictví, které každoročně prochází nezávislým auditem BDO 
Prima Audit s.r.o., a jsou podle kritérií rozdělovány výhradně sdruženým subjektům ČSTV.  
 
 Je nezpochybnitelným faktem, že činnost sportovních svazů, sdružení, tělovýchovných jednot 
a sportovních klubů, je v České republice podfinancována. Potvrzuje to letos MŠMT zveřejněná 
analýza financování sportu, která ukazuje, že Česká republika patří v evropském srovnání na třetí 
místo od konce a dokládá, že náš sport přináší do státního rozpočtu daleko více prostředků, než kolik 
z něj čerpá. Je zcela zřejmé, že nedostatek financí ve sportu je souhrou tří hlavních důvodů : 
 

• SAZKA, a.s. a její vlastníci, tedy i ČSTV byli v roce 2001 požádáni Vládou ČR o zajištění 
výstavby haly pro pořádání MS v ledním hokeji. Akcionáři s vědomím, že se připravují o část 
vlastních prostředků na sport, státu vyhověli a pomohli. Jedná se o ojedinělý způsob stavby 
sportovní haly, neboť v Evropě to je záležitostí samospráv, státu, nebo soukromých investorů. 
Nyní jsou SAZKA a.s. a její akcionáři za tento krok kritizováni a znevýhodňováni.  

 

• Snížení výtěžku SAZKA, a.s. od roku 2005 o daň z přidané hodnoty v roční kapacitě cca 300 
mil. Kč. Toto opatření učinil Parlament ČR z poslanecké iniciativy při projednávání zákona č. 
235/2004 Sb. Jde postup, který sportovní činnosti výrazně ublížil, přičemž na vládní úrovni 
nebyl nikdy tento krok zdůvodněn, a stav byl napraven jiným opatřením až v roce 2008. 
Akcionáři tak byli zkráceni o zdroje ve výši nad 800 mil. Kč. 

 

• Sportovní organizace pečují o sportovní zařízení v hodnotě více jak 60 miliard Kč, vychovávají 
ke sportu mládež a zabezpečují reprezentaci českého sportu. V roce 2009 byl snížen příspěvek 
z MŠMT ČR, odpovědného za sport, o 15 % oproti roku 2008. Ukazuje se, že zejména správa 
sportovních zařízení, kterou v České republice vlivem historických souvislostí většinově 
zabezpečují občanská sdružení, nikoliv stát či obecní samospráva jako v jiných evropských 
zemích, není státem dostatečně podporována. 

 
 Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy odmítá být účastníkem politického a 
mediálního soupeření a apeluje na všechny zúčastněné, aby v případě kritiky činnosti jakéhokoliv 
charakteru, byly předloženy nezpochybnitelné důkazy. Zároveň žádá, aby byly zváženy možnosti, 
jak bude nedobrý stav financování českého sportu napraven.  
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