
P E T I C E 

ZA SPRAVEDLIVÉ PODMÍNKY  

PRO ČINNOST VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ  

A ZA REVIZI ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU 

 

 

 

 

 

 

D ů v o d o v á   z p r á v a 

 

Resort sportu mystifikuje ostatní populaci, svůj význam bezdůvodně povyšuje. Sport 

není ničím tak výjimečný, aby si zasloužil uzákonění privilegií a výsad.   

 

Problematickou stránku sportovních struktur rozkryla řada excesů a afér, publikovaných  

ve sdělovacích prostředcích. Jejich praktiky mají své kořeny již před listopadovou revolucí. Dokládají 

to, mimo jiné, materiály publikované v  Rudém právu, které o tom referovalo před rokem 1989. 

Socialistické soudy tehdy řešily například nelegální (tzv. černé) finanční fondy fotbalových klubů.  

Jinou kapitolou svérázné sportovní etiky byl socialistickým státem řízený doping přes Ústav národního 

zdraví pro vrcholový sport.  

Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu je ve své podstatě znovuoživený totalitní zákon. Svou 

ideově-materiální podstatou navazuje na zákon č. 68/1956 Sb. o organisaci tělesné výchovy, který 

platil od 1. ledna 1957 do 1. června 1990. 

„Jde o neopodstatněné a zcela výjimečné postavení ze zákona definované veřejně 

prospěšné činnosti, jež získalo provozování sportu přijetím tohoto zvláštního zákona, který  

pod takto chráněný pojem zahrnuje "všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím 

organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní". Jde tedy zjevně nikoli 

jen o amatérsky prováděný a organizovaný sport, ale také o sport vykonávaný profesionálně. Zákon 

navíc ukládá ministerstvům, krajům a obcím povinnost zabezpečovat finančně podporu sportu  

z rozpočtu státu a z veřejných rozpočtů. Toto specifické vyčlenění sportu zakládá výraznou 

nerovnost ve vztahu k jiným činnostem obvykle považovaným za veřejně prospěšné.“ (Citace  

z článku „Statut "veřejné prospěšnosti" a nový občanský zákoník“, zveřejněného v časopise UNES   

č. 2005/5, jehož autorem je Ing. Petr Jan Pajas. Citace je použita se souhlasem jmenovaného autora.) 

Zákon o podpoře sportu nastavuje hospodářsko-ekonomické podmínky tak, že sportovní resort 

se velmi ofenzivně účastní celospolečenské soutěže v rámci volného trhu příležitostí. Ignoruje ovšem 

principy sociálně spravedlivé soutěže a rovnosti příležitostí vůči ostatním subjektům této 

soutěže. Řada z nich by přitom – daleko více než sport – vyžadovala podporu či ochranu zákonodárce.  

Privátní komerční subjekty, jako jsou různé společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti a podobně, využívají zákona o podpoře sportu k legitimizaci jejich nároků na čerpání 

finančních prostředků z veřejných rozpočtů a transferům těchto financí do svých účetních aktiv. Stačí 

jim k tomu skutečnost, že si jako předmět činnosti zvolily některou ze sportovních komodit, plus 

právní latence, kterou nastoluje právě zmíněný zákon. Z hlediska obecného práva jsou nepochybně 

relevantní takové aspekty, jako je nadřazenost či podřazenost zákona č. 115/2001 Sb. vůči novému 

občanskému zákoníku a ostatním platným právním normám České republiky. 

Jiným příkladem toho, jak resort sportu intervenuje do zákonodárného procesu, byla novela 

zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Nedostatek sociálního cítění a vhledu  

u dotyčného resortu se zde promítá dokonce ve dvou rovinách. 

1) Povinný odvod, respektive sleva 25% z tohoto odvodu, je nyní poplatníkům zmíněným zákonem 

přikázána výhradně do sportu – jmenovitě přímo Českému olympijskému výboru. Původní znění 

bylo mimo jakoukoliv pochybnost korektnější, spravedlivější a demokratičtější. Neboť volbu 

cílového subjektu platby ponechávalo svobodně na plátci povinného odvodu. 

2) Loterijní a sázková činnost – hazard – je mnohdy svou podstatou v přímém protikladu 

k deklarovaným cílům, na nichž svou legitimitu a jedinečnost staví právě Český olympijský výbor 

– to je zdravému životnímu stylu. Přesto tomuto občanskému sdružení výnosy z hazardu nejenže 

nepřijdou neetické a společensky kontroverzní, ale z podstaty věci je přímo zainteresováno  

na jejich navyšování.  

 

 

 

Motto: Tato petice žádným způsobem nezpochybňuje význam pohybových aktivit pro zdraví nejširší 

veřejnosti. Usiluje výhradně o spravedlivé podmínky pro činnost veřejně prospěšných organizací a 

pro financování veřejného sektoru jako celku. 
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Český olympijský výbor má statut občanského sdružení. Deklaruje přitom, že zastupuje 

zájmy českého sportu jako celku vůči státu. Dále též zastupuje ČR v mezinárodním olympijském hnutí 

a zabezpečuje reprezentaci na olympijských hrách a akcích. Nahlíženo objektivně se obě jeho role 

jeví jako poněkud protichůdné – oponent státu zároveň tento stát zastupuje. Souvisí to zřejmě 

s tím, že sportovní pravidla mají jinou racionalitu. Ze strany ČOV se jedná o sofistikované 

instrumenty, jimiž toto „občanské sdružení“ celoplošně intervenuje do politických struktur státu. 

Zákon o podpoře sportu dokáže evidentně využívat univerzálním způsobem.  

Český olympijský výbor se prohlašuje za nejvyšší autoritu pro celou sportovní strukturu a 

zdá se, že by ji chtěl zorganizovat po způsobu bývalé komunistické Národní fronty. Svoje konkurenty 

soustředil do Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí, který je jeho organizační 

složkou ‒ tím si je de facto podrobil.  

Nebude zřejmě náhodou, že postup Českého olympijského výboru připomíná strategii 

velkého protektora, který se, svým způsobem, snaží být mocnější než stát. Tak, aby český stát, 

jako chlebodárce, kladl co nejmenší odpor jeho požadavkům. Jedná se o analogii globální politiky 

Mezinárodního olympijského výboru, jenž je v tomto směru institucí bezpochyby nadnárodní. 

(„Mezinárodní olympijský výbor musí rychle pochopit, že už ho lidé prohlédli coby globálně působící 

firmu orientovanou na maximální zisk.“ ‒ cit. ze Süddeutsche Zeitung, únor 2014).  

Český olympijský výbor má ve své náplni distribuci peněz do sportu. Jejich množství pro tuto 

instituci nikdy nebude dostačující. Tomu odpovídají ultimativní a nekončící finanční požadavky vůči 

státu i samosprávám krajů, měst a obcí, které zde uplatňují subjekty metodicky administrované 

dotyčným výborem a Českou unií sportu (bývalý ČSTV).  

Je stále zřetelnější, že celá sportovní struktura je jakýmsi státem ve státě. Cenným 

zdrojem informací je v tomto směru „Zpráva o činnosti ČOV 2013“, zveřejněná jeho předsedou Ing. 

Kejvalem. Mediální výstupy představitelů Českého olympijského výboru celkově působí dojmem, že 

se jedná o autokratickou instituci. Se stále větší urputností vyžadují nejrůznější úlevy a výjimky 

z platných norem a zákonů. Taktéž touží po novém zákonu o podpoře sportu, který by si 

nejraději ušili na míru dle vlastního zadání.  

Jak je patrno z  informací, zveřejňovaných ve sdělovacích prostředcích, nejsou společensky 

pochybné praktiky některých sportovních manažerů ani v celostátním měřítku ničím výjimečným. 

Aktuální dění v politické sféře, například formování sboru sportovních poradců okolo prezidenta 

republiky, je toho dalším dokladem. 

 

Epilog: 

Celý resort veřejně prospěšných organizací – včetně sportu – by měl být legislativně ošetřen 

jedním společným zákonem.  Tím by se nastolily spravedlivé podmínky pro činnost subjektů veřejně 

prospěšného charakteru. Inspirací by mohl být návrh zákona o České národní nadaci z roku 1996; 

alternativně též například grantová metoda na platformě státní agentury – obdobně, jako je tomu 

v současnosti u dotačního financování vědy a výzkumu. Byl by to také správný krok k demokratizaci 

sportovního prostředí a obnovení jeho prestiže. Kdo jiný než sportovci by měl dbát na čistotu a 

férovost pravidel? 

 

Zdroje: 

Text petice a její důvodové zprávy čerpá z veřejně dostupných informací, zveřejněných  

ve sdělovacích prostředcích a na internetové síti. 

 

Text petice vznikl také na základě dlouhodobé analýzy společensko-ekonomických procesů 

v samosprávě severočeského města Varnsdorf. Přímou intervenci do správy města zde sportovně-  

-komunistické struktury nastartovaly již počátkem osmdesátých let například tím, že při budování 

sportovišť došlo k rozvratu koncepce územního plánu tohoto sídelního celku. Praktiky místní 

tělovýchovné jednoty a některých dalších sportovních klubů se od té doby de facto nezměnily (viz 

EKONOM č. 43/1991, str. 8 ‒  „HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO JAKO KONZERVA a EKONOM č. 

11/1994, str. 10 – „SPORT, POLITIKA...“). Výmluvným příkladem je v tomto směru též dokument 

„Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf“, platný od 1. ledna 2014, jenž schválilo městské 

zastupitelstvo. 

 

Varnsdorf,  31. srpna 2014   

Autor petice: Občanská iniciativa Varnsdorf 2000, reg. 4. 7. 1990, IČ 024 18 878,  

                        spolek evid. SR KS v Ústí  nad Labem.             www.oivarnsdorf2000.cz  

http://www.oivarnsdorf2000.cz/

