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Tisková zpráva 
Peníze pro sportovce v Liberci budou navýšeny  

a město je rozdělí podle jasných pravidel 
 
Zlepšit podmínky pro aktivní sportovce v Liberci pomůže razantní zvýšení finanční podpory 

sportovních a tělovýchovných jednot z rozpočtu města. Pevně stanovená minimální hodnota 

finančního příspěvku, přidělovaná na podporu sportu a tělovýchovy v Liberci, by měla pro letošní a 

příští rok zajistit zvýšení finanční podpory z rozpočtu města. Materiál byl projednán a podpořen 

radou města a následně schválen na lednovém zasedání zastupitelstva. Nutnou podmínkou pro 

možnost rozdělení peněz je schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem v únoru tohoto roku. 

Suma, určená na financování tělovýchovy a sportu pro zmíněné období, by měla představovat 25 % 

z příjmů statutárního města Liberec, které dostává ze státního rozpočtu z odvodů za provozování 

výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her na území města Liberec. V roce 2014 

by mělo být rozděleno 10 milionů korun. V následujícím roce 2015 bude rozděleno 25 % z příjmů 

nebo, v případě nenaplnění výše uvedeného příjmu, město podpoří tělovýchovu a sport ze svého 

rozpočtu částkou minimálně 10 milionů korun. Polovina schválené částky je určena na podporu 

pravidelného sportování dětí a mládeže.  

Schválením návrhu financování město reaguje na změnu zákona o loteriích v roce 2012, kdy došlo k 

výpadku financování sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit. Změna legislativy se zásadním 

způsobem dotkla funkčnosti sportovních klubů a organizací, jako i ostatních spolků, neziskových 

organizací apod., které doposud čerpaly nemalé prostředky z různých nadačních fondů vytvořených 

provozovateli „hazardu“ vyplývajících z jejich povinnosti odvádět určitou část zisku na obecně 

prospěšné účely. Tato povinnost změnou legislativy zanikla. 

„Jsem rád, že návrh a sport v Liberci podpořila paní primátorka. Díky dnešnímu schválení návrhu 

financování bude zajištěna alespoň základní podpora sportu a tělovýchovy na území města Liberce, po 

které sportovci od loňské změny zákona volají. Navýšení finančních prostředků, nezávislých na výši 

odvodů z hazardních her, je jedno z koncepčních opatření na podporu sportu v Liberci, zaměřených 

zejména na sportování dětí a mládeže, které město podporuje,“ uvedl náměstek primátorky pro sport 

Jiří Rutkovský (USZ). Transparentnost a dostupnost dotací bude podle něj letos zlepšena novou 

úpravou pravidel pro dotace, která vyplynula z jednání se zástupci neziskového sektoru a organizací 

Oživení, které budou doprovázet připravené úpravy internetových stránek města, jež radnice 

připravuje. „Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce standardně schvaluje při veřejném 

zasedání zastupitelstvo města. Zastupitelé se rozhodují na základě doporučení správní rady 

sportovního fondu, ve které má každý zastupitelský klub svého zástupce,“ doplnil Jiří Rutkovský.  



„V co nejkratší době projednáme nová pravidla pro přidělení dotací ze sportovního fondu. Je to pro 

sport v Liberci významná posila,“ uvedl předseda správní rady sportovního fondu Roman Šotola 

(ČSSD).  

 

Informace o dotacích z rozpočtu města jsou aktuálně umístěny na www.liberec.cz  

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/ 
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