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1.ÚVOD 

 

Hlavním důvodem volby tématu mé bakalářské práce s názvem „ Hospodaření neziskové 

organizace v oblasti sportu“ je skutečnost, ţe jsem se sám od svého dětství aktivně věnoval 

sportu – basketbalu. Nebylo pro mne tudíţ těţké rozhodnout se pro konkrétní neziskovou 

organizaci působící v této oblasti – Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopových,  

kterého jsem absolventem. Proto jsem po určitém čase školu navštívil a zaznamenal  

jsem značné rozšíření aktivit školy, jako je vybudování moderního sportovního areálu, 

rekonstrukci ubytovacího zařízení a vybudování rehabilitačního centra, coţ mě nadchlo  

a vyvolalo ve mně zájem o problematiku financování těchto neziskových organizací. Tím 

jsem se ujistil, ţe volba tématu mé bakalářské práce je jednoznačně správná.  

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení finanční podpory a hospodaření sportovního 

gymnázia. Při zjišťování cíle bude pouţita metoda analýzy, coţ znamená podrobný rozbor 

finanční podpory a hospodaření organizace za období pěti let. Zjištěné výsledky budou 

následně zhodnoceny pomocí metody komparace. Bakalářská práce je rozdělena do pěti 

kapitol, včetně úvodu a závěru, které jsou také číslovány. 

 

Ve druhé kapitole této bakalářské práce vás chci seznámit s vymezením neziskového 

sektoru, obecnými znaky neziskových organizací, jejich formami, oblastmi,  

ve kterých působí, a jejich financováním. Sportovní gymnázium je neziskovou organizací 

v oblasti sportu, přesněji příspěvkovou organizací. Proto je v této kapitole uvedeno obecné 

fungování příspěvkových organizací v České republice. Detailněji je tato kapitola zaměřena  

na fungování neziskových organizací v konkrétní oblasti – sportu. Z tohoto důvodu bylo 

nutné také definovat pojem sport a tělesná kultura. V závěru druhé kapitoly bude rozebráno 

financování neziskových organizací zabývajících se sportem, zaměříme se zde na hlavní 

poskytovatele finančních prostředku, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeţe  

a tělovýchovy. Územní samosprávné celky a sponzorství jinými subjekty. 

 

Podrobnému popisu mnou vybrané neziskové organizace Sportovního gymnázia Dany  

a Emila Zátopových a způsobům financování regionálního školství bude věnována třetí 

kapitola. Uvádím zde nejen historii, základní charakteristiku a organizační strukturu školy,  

ale především podrobnou pětiletou analýzu hospodaření, konkrétně období od roku 2006  
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do roku 2010. Pro přehlednost a snadnější orientaci jsem uspořádal jednotlivé roční druhy 

nákladů a výnosů (tj. hlavních ukazatelů hospodaření) do tabulek, ze kterých jsem vţdy 

porovnával jednotlivé ukazatele hospodaření s předchozím rokem, abych vyhodnotil  změny, 

ke kterým v jednotlivých letech došlo. Proto je pod kaţdou tabulkou hospodaření uveden 

popis nastalých skutečností. V závěru kapitoly je vytvořen sloupcový graf nákladů  

a výnosů se stručným popisem. 

 

Zhodnocení finanční podpory sportovního gymnázia je věnována čtvrtá kapitola práce. 

V úvodu kapitoly jsou popsány hlavní zdroje příjmů a kdo je poskytovatelem těchto 

finančních prostředků.  V úvodu kapitoly je také uvedeno, na které konkrétní činnosti  

jsou finance poskytovány. Získané peněţní prostředky jsou rozděleny do tří základních 

skupin, a to na dotace od MŠMT, dotace od zřizovatele a na účelové prostředky určené  

na podporu sportovní přípravy talentů. V této kapitole budou dále popsány náleţitosti ţádostí 

o poskytnutí dotací. Hlavní část kapitoly bude zaměřena na zhodnocení finanční podpory 

gymnázia za období pěti let, pomocí přehledných tabulek, obsahujících skutečně poskytnuté 

finanční prostředky v jednotlivých letech, s následným popisem. Závěr kapitoly obsahuje graf 

získaných účelových prostředků na podporu přípravy sportovních talentů včetně popisu řešení 

zjištěných skutečností.  
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2. FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 

2.1 Neziskový sektor ve struktuře národního hospodářství 

 

Neziskový sektor plní nezanedbatelnou úlohu v rámci národního hospodářství,  

které představuje soustavu subjektů, které realizují ekonomickou činnost – vyrábějí, 

spotřebovávají, realizují finanční a důchodové transakce, investují na území určitého státního 

útvaru. Pojmem národní hospodářství se tedy rozumí ekonomika určité země. 

Neziskový sektor bývá označován třetím sektorem a to z důvodu jeho působení mezi 

státem a trhem. Na rozdíl od komerčních a ziskových organizací, není jeho cílem vytvářet 

zisk a rozdělovat jej mezi vlastníky. Organizace, které jsou zahrnovány do neziskového 

sektoru se vyznačují společnými atributy: neziskovost, nezávislost (organizace fungující 

nezávisle na vládě), dobrovolnost (dobrovolná činnost v tomto sektoru) a propojenost 

neziskových organizací s občanským sektorem. 

V České republice má neziskový sektor značný ekonomický význam, avšak 

v mezinárodním srovnání se velikost českého neziskového sektoru jeví jako podprůměrná, 

především v porovnání se západoevropskými zeměmi. 

Občanský sektor, neboli nazývaný také nevládní neziskový sektor je jedním 

z nejvýznamnějších sektorů národního hospodářství a v současné době nabývá stále více  

na významu. Nestátní neziskové organizace jsou nezbytnou součástí pluralitní, demokratické 

společnosti.  

 

Neziskový sektor se skládá z organizací, které jsou charakterizovány pěti společnými 

rysy: 

1) Jde o organizace, které jsou do určité míry institucionalizovány.  

2) Mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní správy. 

Neziskové organizace nejsou součástí státní správy ani nejsou řízeny orgány,  

ve kterých převládají státní úředníci. To neznamená, ţe nemohou mít významnou 

státní podporu nebo ţe ve vedení nemohou být také státní úředníci. Rozhodující  

je zde fakt, ţe základní struktura neziskových organizací je ve své podstatě 

soukromá. 

3) Nerozdělují zisk, to znamená, ţe své zisky nerozdělují mezi vlastníky nebo vedení 

organizace. Neziskové organizace mohou v určitém období dosáhnout zisku,  

ale ten musí být opětovně pouţit na cíle dané posláním organizace, nikoli převeden 



 8 

na „vlastníky“ organizace nebo její řídící orgán. V tomto smyslu jde o soukromé 

organizace, které neslouţí primárně k dosahování zisku. Tento fakt vyčleňuje 

neziskové organizace ze souboru soukromého sektoru – soukromého podnikání. 

4) Jsou samosprávné a autonomní, tj. jsou schopné řídit svou vlastní činnost. 

Neziskové organizace mají svá vlastní interní pravidla řízení a nejsou ovládány 

zvenčí. 

5) Jsou dobrovolné, tj. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti, ať jiţ 

formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace.
1
 

 

Podniky a organizace občanského sektoru dělíme na dvě základní skupiny  podle účelu, 

který často přesahuje soukromý prospěch svých členů, a tím přispívají veřejnému blahu: 

 Vzájemně prospěšné – jejich prvořadým cílem je slouţit zájmům svých 

vlastních členů, jako jsou některé nevládní neziskové organizace 

(profesní asociace, odbory, druţstva, obchodní a podnikové asociace), 

ale mělo by se jednat o takové zájmy, které neodporují zájmům druhých 

občanů a právnických osob. Pokud tyto organizace slouţí veřejnému 

zájmu, není to jejich hlavní cíl. 

 Veřejně prospěšné – jsou zřízeny s posláním realizovat a podporovat 

činnosti, které mají charakter veřejných či smíšených statků, jejich 

základním posláním je veřejně prospěšná činnost. 

 

Neziskové organizace můţeme ještě dále členit podle typu převládající činnosti  

na servisní a advokační. Servisní neziskové organizace poskytují sluţby různého druhu, 

nejčastěji se jedná o sluţby, které nemohou svou podstatou vytvářet zisk. Jsou to například 

sluţby pro handicapované osoby, seniory atd. Často se stává, ţe neziskové organizace 

vstupují do konkurenčních vztahů s komerčními nebo státními organizacemi, které poskytují 

podobné sluţby. V konkurenčním prostředí se snaţí obstát díky své vyšší efektivitě a kvalitě 

nabízených sluţeb, například v oblasti sportu, vzdělávání apod. 

Advokační neziskové organizace se zabývají především obhajobou práv a zájmů různých 

skupin lidí a upozorňují na problematické otázky, projevují veřejně své názory a kontrolují 

rozhodování státní správy. Na podporu svých poţadavků často mobilizují i širokou veřejnost.  

                                                           

1
 FRIČ, Pavol; GOULLI, Rochi. Neziskový sektor v ČR. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 199s s. ISBN 80-86432-04-1. 
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2.2. Vymezení nestátního neziskového sektoru v České republice 

 

Neziskový sektor můţeme v národním hospodářství rozdělit na veřejný neziskový sektor  

a na soukromý neziskový sektor. 

 Veřejný neziskový sektor - státní neziskové organizace a neziskové 

organizace se státní účastí. Činnosti organizací jsou financovány 

z veřejných prostředků a jsou řízeny veřejnou správou. Jejich hlavním 

cílem je poskytování veřejných sluţeb, veřejných statků kolektivní 

spotřeby na neziskovém principu. 

 Soukromý neziskový sektor – instituce neziskového sektoru financovány 

ze soukromých financí, jejich cílem je přímý uţitek a ne zisk. 

 

Neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý sektor  a sektor domácnosti neexistují 

v národním hospodářství odděleně, navzájem se prolínají a doplňují. Národní hospodářství 

dělíme do jednotlivých sektorů podle tří základních kritérií: 

 

1. Podle kritéria financování na sektor ziskový a neziskový 

2. Podle kritéria vlastnictví na sektor soukromý a veřejný 

3. Podle míry právní formalizace na sektor formální a neformální 

 

Neziskový sektor můţeme vymezit podle modelu „trojúhelníku blahobytu“, jehoţ autorem 

je švédský ekonom Pestoff. 

 

Obrázek č. 2.1 Pestoffův trojúhelník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Rektořík, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress 2001 
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Nestátní neziskové organizace tvoří prostor uvnitř trojúhelníku a jejich činnosti 

přesahují jak do veřejného sektoru, tak do sektoru domácností a do ziskového sektoru. 

V západní literatuře je soukromý neziskový sektor nazýván také jako třetí sektor, prvním 

sektorem je sektor ziskový a druhým sektorem je označován sektor veřejný. Zóny,  

ve kterých se činnosti a poslání jednotlivých organizací překrývají nazýváme hraniční  

či smíšené. V těchto zónách fungují organizace, které svou činností zasahují do veřejného 

sektoru, ale mají soukromý charakter a jsou jistou částí financovány z veřejných financí, jako 

příklad bych uvedl soukromou střední školu. Opačným příkladem hraniční organizace můţe 

být státní podnik, který je zřízen za účelem podnikání některou z institucí veřejného sektoru. 

Podle Pestoffa musí nestátní neziskové organizace splňovat tři podmínky: 

 Zakladatelem je soukromá osoba, bez vlivu a záměru státu, spadají do soukromého 

sektoru. 

 Jsou formálními organizacemi, právnickou osobou s dlouhodobým charakterem 

činnosti. 

 Splňují podmínku neziskovosti, spadají do neziskového sektoru. 

 

Národní hospodářství můţeme dále dělit do tří sektorů. První sektor je tvořen státem  

a státní mocí, druhý hospodářskými organizacemi a ve třetím sektoru jsou obsaţeny všechny 

aktivity, které slouţí veřejnosti, jíţ jsou téţ financovány. Neziskový sektor zahrnuje širokou 

škálu organizačních forem a činností. Tato široká variabilita, rozmanitost a mnohorozměrnost 

je důvodem jeho obtíţné uchopitelnosti, stanovení jednotné definice a jednoznačného 

terminologického označení, a to nejen v podmínkách České republiky. 

2.3 Členění národního hospodářství podle principu financování  

 

Ziskový sektor 

Trţní sektor, jehoţ provoz a obnova je realizována z trţeb za prodané výrobky  

a poskytnuté sluţby umístěné na trhu, za trţní ceny na principu nabídky a poptávky. Cílem 

existence je dosahování zisku. 

 

Neziskový sektor 

Netrţní sektor, subjekty zde fungující a produkující většinou smíšené statky, získávají 

prostředky na svou činnost převáţně z přerozdělovacích procesů. Cílem existence není zisk, 

ale realizace poslání a z něj vyplývající uţitky. Subjekty neziskového sektoru poskytují statky 
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bezplatně, případně za modifikovanou cenu, tzv. uţivatelský poplatek, jeţ představuje určitý 

podíl spotřebitele na nákladech. Neziskový sektor se člení na neziskový sektor soukromý  

a neziskový sektor veřejný. 

 

Neziskový veřejný sektor 

Veřejný sektor, který je financován z veřejných financí (veřejných rozpočtů, jejichţ 

příjmy jsou tvořeny z daní na principu nenávratnosti, neekvivalenci a nedobrovolnosti),  

je řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné 

kontrole. Cílovou funkcí je poskytování veřejných sluţeb. 

 

Neziskový soukromý sektor 

Cílovou funkcí neziskového soukromého sektoru není přímý uţitek, je financován  

ze soukromých financí, tedy financí soukromých fyzických a právnických osob,  

které se rozhodly vloţit své finance dobrovolně do konkrétní, předem vymezené produkce 

nebo distribuce statků a sluţeb, aniţ jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk. Cílem 

těchto subjektů je uţitek, např. ve formě seberealizace či osobního uspokojení. Neziskový 

soukromý sektor můţe být spolufinancován i organizacemi veřejné správy formou dotací  

a grantů. 

 

Sektor domácností 

Sdruţuje rodiny a jednotlivce, jeţ plní v  rámci národního hospodářství významnou roli 

svým začleněním do koloběhu finančních toků (prostřednictvím příjmů za výrobní faktory, 

daní i transferových plateb) a vstupem na trh produktů (poptávkou po výrobcích a sluţbách), 

výrobních faktorů a kapitálu.
2
  

 

2.4 Neziskové organizace v České republice 

 

Neziskové organizace jsou v právní teorii chápany jako subjekty, které nejsou prioritně 

zřizovány za účelem podnikání. 

                                                           

2
 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. První vydání. Příbram : Professional publishing, 2008. 173 s. ISBN 978-

80-86946-79-5. 
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Za definiční základ neziskové organizace je obvykle bráno vymezení uvedené L. Salomonem: 

jedná se o právnické osoby, instituce, které jsou subjekty soukromého práva, nerozdělují 

případně vytvořený zisk mezi své zakladatele ani členy svých orgánů, jsou samosprávné a 

jsou nadány vysokou mírou dobrovolnosti. 

Český právní řád se odvíjí od tzv. systému práva kontinentálního, avšak nedefinuje pojem 

nezisková organizace. Organizace neziskového sektoru podléhají v zásadě úpravě práva 

soukromého. Právní úprava neziskových organizací náleţí do práva občanského. Občanský 

zákoník upravuje jen právní postavení jediného typu právnické osoby působící v neziskovém 

sektoru a to zájmové sdruţení právnických osob. Členy tohoto sdruţení mohou být výlučně 

právnické osoby. Další typy neziskových organizací jsou obsaţeny v samostatných zákonech. 

Základní typy organizací a právní podmínky pro realizaci práv a svobod deklarovaných 

Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod se promítají do zákonů 

přijatých nebo novelizovaných po změně politického reţimu v letech 1990 aţ 1992. V České 

republice, stejně jako ve většině zemí neexistuje ţádný samostatný zákon, který by upravoval 

všechny typy neziskových organizací. Vhodná doba pro legislativní úpravu neziskových 

organizací byla promeškána v letech 1993 aţ 1995, kdy ministerstvo financí pracovalo  

na návrhu zákona o neziskových organizacích. 

 

Neziskové organizace působící ve veřejném neziskovém sektoru zabezpečují převáţně 

realizaci výkonu veřejné správy. 

Neziskové organizace působící v soukromém neziskovém sektoru stojí převáţně mimo 

dosah veřejné správy. I u těchto organizací tvoří ale veřejná správa významný prvek jejich 

okolí. 

Ve veřejném neziskovém sektoru je posláním organizací podílet se na výkonu veřejné 

správy na úrovni státu, regionu a obce. 

Hlavními důvody existence neziskových organizací jsou tedy dány jednak nutností zajistit 

výkon veřejné správy, jednak vyplývají z potřeby a uplatnění svobody sdruţování se a také  

ze snahy pomoci bliţním, jeţ vyplývá z lásky k lidem (filantropie).
3
 

 

 

                                                           

3 TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. První vydání. Příbram : Professional publishing, 2008. 173 s. ISBN 978-

80-86946-79-5. 
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Obecné znaky neziskových organizací 

 

 Jsou právnickými osobami 

 Mohou, ale i nemusí být podporovány a financovány z veřejných rozpočtů 

 Nejsou zaloţeny za účelem podnikání 

 Hlavním cílem není tvorba zisku 

 Vytvořený zisk musí být pouţit na realizaci svého poslání 

 Uspokojují konkrétní potřeby občanů 

 

Subjekty neziskového sektoru 

 

 zájmová sdruţení právnických osob, pokud mají právní subjektivitu a nejsou zřízena 

za účelem výdělečné činnosti 

 občanská sdruţení včetně odborových organizací 

 politické strany a politická hnutí 

 registrované církve a náboţenské společnosti 

 nadace a nadační fondy 

 obecně prospěšné společnosti 

 veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle 

zvláštního právního předpisu 

 obce a kraje 

 organizační sloţky státu 

 příspěvkové organizace 

 státní fondy  

 subjekty, o nichţ tak stanoví zvláštní zákon
4
 

 

 

 

                                                           

4
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění ( § 18 ) 
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2.5 Oblasti působení neziskových organizací 

 

Neziskové organizace fungují v nejrozmanitějších oblastech společenského ţivota.  

Je nezbytné tuto velmi pestrou paletu neziskových organizací strukturovat a redukovat  

na menší počet typických kategorií působení neziskových organizací. 

Mezinárodní klasifikace neziskových organizací rozděluje neziskové organizace  

do dvanácti základních oblastí: 

 

 

1. Kultura a umění, 

včetně divadel, muzeí, ZOO, časopisů, knihoven, uměleckých představení, historických  

a kulturních společností. 

      Sport a rekreace, 

včetně tělovýchovných organizací, sportovních klubů, mysliveckých společností, 

společenských klubů, dětských táborů, klubu přátel apod. 

 

2. Vzdělání a výzkumy, 

včetně předškolní výchovy, základního a středoškolského vzdělávání, vysokých škol, 

odborného školství, vzdělávání dospělých, výzkumných ústavů, servisních organizací a 

také sdruţení rodičů a přátel školy. 

 

3. Zdraví, 

včetně nemocnic, rehabilitačních zařízení, domácího ošetření, institucí duševního zdraví, 

preventivní zdravotní péče, lékařské pohotovosti a ambulantních dobrovolníků. 

 

4. Sociální sluţby, 

včetně péče o děti a mládeţ, denní péče, péče o rodinu, sluţeb handicapovaným, sluţeb 

pro starší občany, pomoc uprchlíkům a lidem bez domova, útulky a jídelny. 

 

5. Ekologie, 

včetně ochrany ţivotního prostředí, zachování čistoty okolí a ţivotních kras, ochrany 

ţivočichů, zvířat a divoké přírody, veterinárních sluţeb. 

 

6. Rozvoj obcí a bydlení, 
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včetně obecných, sídlištních a sousedských aktivit, hasičů, organizací podporující 

zaměstnanost, hospodářských a společenských rozvojových aktivit, bytových druţstev  

a bytové výpomoci. 

 

7. Ochrana práv a obhajoba zájmů, 

včetně právního poradenství, organizací hájících lidská práva a práva menšin, sdruţení 

měst a obcí, občanských iniciativ, prevence kriminality, ochrany spotřebitele, podpory 

obětí kriminality apod. 

      Politika,  

včetně politických stran, politických hnutí a organizací na podporu politických stran  

a hnutí. 

 

8. Organizování dobročinnosti, 

včetně nadací, charitativních organizací, sdruţení na podporu dobročinnosti, center  

pro dobrovolníky, církevních charitativních zařízení. 

 

9. Náboţenství, 

včetně kostelů, synagog, mešit a ostatních míst pro bohosluţby a kultovní obřady.  

 

10. Mezinárodní aktivity, 

včetně výměny přátelských a kulturních programů, mezinárodní podpory v neštěstí, 

mezinárodní mírové podpory lidských práv, rozvojové pomoci apod. 

 

11. Profesní a pracovní vztahy, 

včetně profesních komor a odborových organizací. 

 

12. Jiná oblast
5
 

 

 

                        

                                                           

5
 FRIČ, Pavol; GOULLI, Rochi. Neziskový sektor v ČR. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 199s s. ISBN 80-86432-04-1. 
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2.6 Vybrané formy neziskových organizací v České republice 

 

Občanská sdruţení 

 

Zakládají se podle zákona č. 83/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sdruţování občanů.  

Občanská sdruţení jsou samostatnou právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra 

ČR. Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň jedna 

osoba musí být starší osmnácti let. Členy sdruţení mohou být právnické i fyzické osoby.  

Stanovy občanského sdruţení jsou registrovány u ministerstva vnitra a musí obsahovat 

název sdruţení, sídlo, cíle činnosti sdruţení, orgány sdruţení, určení orgánů oprávněných 

jednat jménem sdruţení, ustanovení o organizačních jednotkách a zásady hospodaření.  

Sdruţení mohou samostatně podnikat, pokud to stanovy sdruţení umoţňují. Sdruţením 

mohou být poskytovány dotace z veřejných rozpočtů. 

Za účelem ochrany zájmů zaměstnanců jsou zakládány odbory, které jsou občanským 

sdruţením. 

 

Obecně prospěšná společnost 

 

Postavení obecně prospěšných společností upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšné společnosti. V tomto zákoně je obecně prospěšná společnost definována jako 

právnická osoba poskytující veřejnosti sluţby za předem stanovených a pro všechny uţivatele 

stejných podmínek. Jedná se tedy o veřejně prospěšnou organizaci. 

Zaloţit obecně prospěšnou organizaci mohou jak právnické, tak fyzické osoby, ale také 

stát. Společnost se zakládá zakládací smlouvou a to v případě jediného zakladatele 

zakladatelskou listinou. OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 

společností. 

OPS můţe vytvářet zisk, ten ale nesmí být pouţit ve prospěch zakladatelů, členů orgánu nebo 

zaměstnanců. Zisk musí být výhradně pouţit na poskytování obecně prospěšných sluţeb.  

 OPS můţe také provozovat doplňkovou činnost, kterou můţe vykonávat souběţně 

s poskytováním obecně poskytovaných sluţeb, vţdy musí OPS zajistit kvalitu, rozsah  

a dostupnost obecně prospěšných sluţeb a musí efektivně vyuţívat majetek. OPS se nesmí 

podílet na podnikání jiných osob. 
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Nadace a nadační fondy  

 

Postavení nadací a nadačních fondů upravuje zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích  

a nadačních fondech. 

Nadace a nadační fondy jsou právnickými osobami a zakladateli mohou být jak PO ,  

tak FO, zapisují se za souhlasu krajského soudu, který provede zápis do samostatného 

nadačního rejstříku. 

Nadace a nadační fondy jsou účelová sdruţení majetku vznikající pro dosahování obecně 

prospěšných cílů. Stát prostřednictvím zákona vymezuje, pro jaké obecně prospěšné aktivity  

a cíle mohou být nadace a nadační fondy zakládány. Zejména se jedná o ochranu lidských 

práv nebo jiných humanitárních hodnot, rozvoj duchovních hodnot, ochrana přírodního 

prostředí, kulturního dědictví, rozvoj vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. 

Nadace i nadační fondy mohou pořádat také společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní 

akce, a účastnit se loterií a sbírek.  

 

Církve a náboţenské společnosti 

 

Z Ústavně zaručeného práva na svobodu vyznání a právo občanů sdruţovat se podle stejné 

náboţenské víry vychází postavení církví a náboţenských společností, které  

jsou organizacemi s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady. 

Církve a náboţenské společnosti jsou upravovány zákonem č. 495/2005 Sb., o svobodě 

náboţenské víry a postavení církví. Jsou právnickými osobami a podléhají registraci  

u ministerstva kultury. 

Církev lze registrovat, pokud se k ní hlásí alespoň 10.000 zletilých osob s trvalým 

pobytem na území České republiky, nebo alespoň 500 zletilých osob s trvalým pobytem v ČR 

a církev nebo náboţenská obec je členem Světové rady církví. 

Církve a náboţenské společnosti mohou poskytovat různé sociální sluţby a provozovat 

vlastní vzdělávací zařízení a církevní školy. Církve jsou dotovány státem, jelikoţ doposud 

neproběhla odluka církví od státu. 

 

Politické strany a politická hnutí 

 

Sdruţení občanů v politických stranách a hnutích upravuje zákon č. 424/1991 Sb.,  

o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích. Tyto subjekty neziskového 
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sektoru jsou registrovány u ministerstva vnitra a zákon stanoví podmínky pro jejich vznik, 

pozastavení činnosti a zánik, a také pravidla hospodaření. Při registraci musí politické strany  

a hnutí předloţit alespoň 100 podpisů pod listinou doporučující vznik strany.  

 

Zájmová sdruţení právnických osob 

 

K ochraně svých zájmů nebo k dosaţení jiných účelů mohou právnické osoby zakládat 

zájmová sdruţení právnických osob podle zákona č 40/64 Sb. občanský zákoník.  

Sdruţení se zakládá písemnou zakladatelskou smlouvou nebo schválením účelu  

na ustanovující členské schůzi. Sdruţení je právnickou osobou, která za neplnění svých 

povinností ručí celým svým majetkem.  

Sdruţení právnických osob se zapisuje do rejstříku vedeného krajským úřadem podle sídla 

sdruţení. 

 

Profesní komory 

 

Jedná se o organizace, které mají většinou povinné členství, mají charakter vzájemně 

prospěšných společností, ale u některých z nich se projevuje významně i prvek veřejné 

prospěšnosti (garance kvality výkonu povolání jejich členů s dopadem na veřejné sluţby). 

Z tohoto pohledu jde o organizace hraničního typu podle členění národního hospodářství 

podle Pestoffa.
6
  

 

Příspěvkové organizace 

 

Příspěvkové organizace jsou charakteristické základními znaky neziskových organizací 

s rozdílem své závislosti na zakladateli, kterým můţe být jen stát, kraj a obec. Legislativní 

poměry příspěvkových organizací zřizovaných krajem nebo obcí upravuje zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příspěvkové organizace hospodaří 

s peněţními prostředky, které získaly svou vlastní činností a dále s peněţními prostředky 

přijatými z rozpočtu svého zřizovatele.  Příspěvkové organizace mají povinnost dodrţovat 

zřizovatelem stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů a obcí. 

                                                           

6
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Organizace neziskového sektoru. 2.vydání. Praha : Ekopress, 2007. 187 s. ISBN 

978-80-86929-25-5. 
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Zřizovatel nepokrývá plně jejich finanční nároky.  Pokud organizace vytvoří svou vlastní 

činností zisk, můţe jej pouţít jen ve prospěch své vlastní činnosti. Další peněţní prostředky 

mohou získat od fyzických a právnických osob formou peněţitých darů, včetně finančních 

prostředků ze zahraničí. Zřizovatel má povinnost poskytovat příspěvek na provoz příspěvkové 

organizace v závislosti na výkonech nebo jiných kritérií jejich potřeb. 

Příspěvkové organizace mají povinnost vytvářet čtyři peněţní fondy: 

 Rezervní fond 

 Investiční fond 

 Fond odměn 

 Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

Příspěvkové organizace se zřizují jen pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové 

a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Jedná se tedy 

o právnické osoby zaloţené na základě zřizovací listiny. V této listině musí být vymezen 

hlavní účel a odpovídající předmět činnosti, dále označení statutárních orgánů a vymezení 

majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci do správy k  jejímu 

vlastnímu pouţití.   

 

2.7 Financování neziskových organizací 

  

Neziskové organizace mohou získávat finanční prostředky z různých zdrojů. Tyto zdroje 

můţeme rozdělit na přímou a nepřímou formu financování, kdy přímá forma financování 

znamená, ţe neziskové organizace získávají prostředky z veřejných rozpočtů, vlastní činností, 

dále díky členským příspěvkům nebo jim mohou prostředky plynout podnikatelů, 

individuálních dárců a nadací. Nepřímá forma financování znamená daňové zvýhodnění. Pro 

neziskové organizace je výhodné oba způsoby kombinovat. 

Příjmy z veřejných rozpočtů mohou tvořit příspěvky, které vyplývají ze zákona, dotace 

jednotlivých ministerstev, státních fondů, příspěvky krajů, obcí a granty Grantové agentury 

ČR. V současné době jsou důleţitým finančním zdrojem neziskových organizací také peněţní 

prostředky z Evropské unie. 

Neziskové organizace mohou příjmy vytvářet svou vlastní činností, prodejem vlastních 

výrobků, poskytováním sluţeb, pořádáním různých akcí, např. loterie, burzy apod.  
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Pro neziskové organizace zaloţené na členském principu jsou typickým zdrojem příjmů 

členské příspěvky. Členové dané organizace musí přispívat formou finančních prostředků  

na činnost organizace v předem stanovené výši. 

V posledních letech se významným zdrojem příjmů stali individuální dárci. Jedná  

se o jednotlivé osoby poskytující neziskovým organizacím peněţní či věcný dar. Zpravidla  

se stávají pravidelnými a dlouhodobými dárci dané organizace. Individuální dárce motivuje 

k dárcovství celá řada faktorů, např. osobní uspokojení, pocit důleţitosti, radost z darování  

a pomoci, touha pomáhat druhým při řešení určitého problému. Zájem dárců je značně 

posilován, v případech kdy vědí, na jaký konkrétní účel budou finanční prostředky pouţity  

a zda jsou prostředky vyuţívány efektivně, o čemţ se můţou následně přesvědčit. Další 

motivací dárců můţe být osobní zainteresovanost. Nejvyšší objem darovaných prostředků  

je právě u lidí, kteří se zapojují do aktivit neziskových organizací. 

Další moţností získávání peněţních prostředků je sponzorství a dárcovství od podniků  

a podnikatelů. Tyto subjekty mohou poskytovat jak finanční prostředky, tak i své výrobky  

či sluţby, ale i jiné věcné dary. Podpora podniků přitom můţe nabývat několika podob, 

jednak se můţe jednat o dlouhodobou podporu konkrétního veřejně prospěšného projektu, 

jednak o firemní systém výběrových řízení na podporu různých subjektů, ale i o firemní 

nadaci. 

Podniky a podnikatelé mohou neziskové organizace podporovat formou dárcovství  

nebo sponzorstvím. Sponzorství znamená platbu sponzora neziskové organizaci za poskytnutí 

propagační a reklamní sluţby, která je realizována na základě smlouvy o reklamě.  

Pro podniky a podnikatele můţe mít podpora neziskových organizací velké ekonomické 

efekty v důsledku zvyšování poptávky po jejich produkci či zlepšení image. 

Některé typy podniků mají zákonnou povinnost podporovat veřejně prospěšné účely.   

Další motivací podniků a podnikatelů můţou být daňové výhody při podpoře neziskových 

organizací. Daňová zvýhodnění, úlevy, osvobození či výjimky ze zdanění jsou nepřímým 

zdrojem příjmů neziskových organizací. 

Velká část neziskových organizací je sponzorována nejen finančními prostředky,  

ale taky prostředky naturální povahy. Tyto příjmy bývají v různých podobách: potravinová 

pomoc, příslušenství a vybavení, darování budov, technická podpora apod. Mezi naturální 

příjmy neziskových organizací musíme zařadit i ocenění práce dobrovolníků. 

Z hlediska struktury zdrojů financování se neziskový sektor v ČR řadí mezi země 

s dominantním postavením podílů prostředků pocházejících z vlastní činnosti neziskových 

organizací. Zdroje pocházejí z výdělečných aktivit a členských příspěvků tvoří 47% všech 
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zdrojů neziskového sektoru v ČR. Navíc 14% všech příjmů neziskových organizací tvoří dary 

od soukromých donátorů. Takţe státní dotace pokrývají jen 39% příjmů neziskového sektoru. 

Z obecného pohledu se dá konstatovat, ţe zdroje neziskového sektoru v ČR jsou dostatečně 

diverzifikované a vyváţené.  

2.8 Neziskové organizace a sport 

 

Pro fungování systému tělesné kultury je existence neziskových nestátních organizací 

velmi důleţitá, neboť jejich prostřednictvím je zabezpečována organizace a funkčnost sportu 

a tělesné výchovy v ČR.  

Slovo sport pochází z latinského „dispontare“, coţ znamená „bavit se, příjemně strávit volný 

čas“. Jedná se o činnost, která přispívá ke kultivaci lidského potenciálu, a to jak po stránce 

fyzické, tak po stránce psychické. V oblasti fyzické sport posiluje základní fyziologické 

funkce lidského organismu, jako je vytrvalost, odolnost, přesnost a vytváří nové schopnosti, 

jako je obratnost a vytrvalost. V psychické oblasti sport významně posiluje lidskou osobnost. 

Velmi významná je funkce výchovná, kde sport jednak pozitivně usměrňuje celkové utváření 

osobnosti člověka a jednak vytváří předpoklady pro vznik řady nových pozitivních vlastností, 

jako jsou poctivost, slušnost a vzájemná pomoc. Sport významně přispívá k dodrţování 

zdravé ţivotosprávy, zejména zdravé výţivy.  

 

Souhrn činností, hodnot a norem v oblasti péče o všestranný rozvoj osobnosti, zejména  

při upevňování zdraví a tělesného a pohybového zdokonalování představuje tělesná kultura. 

Tělesná kultura neovlivňuje jen lidský potenciál, ale projevuje se také přímými 

ekonomickými výstupy. Jako celek představuje soubor několika dalších subsystémů:  

 Sport – pohybová činnost soutěţního charakteru, provozovaná podle určitých pravidel 

či zvyklostí, která se vyznačuje snahou po nejlepším výkonu a po vítězství  

nad soupeřem. Sportovní činnost můţeme členit podle úrovně, na které  

je provozována, a to na rekreační úroveň, výkonnostní úroveň a vrcholovou úroveň.  

 Tělesná výchova – představuje jednu ze sloţek výchovy, která poskytuje základní 

pohybové vzdělání a zvyšuje tělesnou zdatnost. Tělesná výchova je hlavní náplní 

školní tělesné výchovy, která je povinným předmětem na všech stupních škol a dále  

se promítá v tělesné výchově sloţek Ministerstva vnitra a armády, ale také v tělesné 

výchově zdravotní, léčebné, zvláštní atd. 
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 Turistika – zahrnuje komplex činnosti spojených s aktivním pohybem a pobytem 

v přírodě, jejím obsahem je, kromě pohybové sloţky i kulturně poznávací činnost.  

Podle druhu přesunovacích prostředků můţeme turistiku dělit na pěší, cykloturistiku, 

lyţařskou turistiku, vodní turistiku a mototuristiku. 

 Rekreace – je formou aktivního odpočinku, představována tělesnou a duševní činností, 

kterou člověk vykonává ve svém volném čase k osvěţení a posílení po práci. Jedná  

se o nezbytnou sloţku správné ţivotosprávy kaţdého člověka jako nutný protiklad 

jednostranného způsobu ţivota.  

 

Tělovýchovná a sportovní činnost je dominantní náplní nestátních neziskových organizací 

v České republice. Jejich hlavní náplní je dobrovolná činnost v oblasti tělovýchovy  

a sportu. Většina organizací působících v oblasti sportu pouţívá právní formu občanského 

sdruţení nebo fungují jako sportovní kluby na bázi obchodní společnosti. Většinou se jedná  

o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a příspěvkové organizace zřízené 

státem, kraji a obcemi.  

Nejvýznamnějším orgánem sdruţujícím NNO v oblasti sportu je Všesportovní kolegium 

České republiky. Jedná se o koordinační orgán tělovýchovných a sportovních občanských 

sdruţení ČR, bez právní subjektivity. Sdruţuje jedenáct největších a zastřešujících 

sportovních svazů a spolků:  

 Asociace školních sportovních klubů 

 Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

 Autoklub ČR 

 Česká asociace sportu pro všechny 

 Česká obec sokolská 

 Český olympijský výbor 

 Český střelecký svaz 

 Český svaz tělesné výchovy 

 Klub českých turistů 

 Orel 

 Sdruţení sportovních svazů České republiky 

 

Sport je jedinou neziskovou činností, která je organizována jak na státních, tak také  

na krajských úrovních. Ve státních zařízeních - školách nebo speciálních sportovních 
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zařízeních patřících do správy MŠMT, stát podporuje tělovýchovnou a sportovní činnost 

hlavně v rámci povinné tělesné výchovy na základních a středních školách.  

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vytváří koncepce státní politiky v oblasti 

sportu a koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce. Vytváří podmínky pro státní 

sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů a pro rozvoj sportu pro všechny. 

MŠMT dále zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu.  

Kraje na základě zákona mají povinnost zabezpečovat finanční podporu sportu ze svých 

rozpočtů. Dalšími povinnostmi krajů je zajištění výstavby, rekonstrukce, udrţování  

a provozování svých sportovních zařízení.  

 

2.9 Financování sportu 

 

Tělesná kultura je financována dvěmi zdroji, a to veřejnými a soukromými. V mnoha 

případech dochází k prolínání financování obou oblastí, tzv. „vícezdrojovému“ financování 

sportu. Prostředky na financování tělovýchovy a sportu ze státního rozpočtu jsou poskytovány 

prostřednictvím kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Mimo výše 

zmiňované příjmy je financování zajišťováno také jinými zdroji, které můţeme rozdělit  

na státní (prostředky přidělované do kapitoly MŠMT ze státního rozpočtu a prostředky 

přidělované z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a nestátní (podíl na výnosech a.s. Sazka). 

Z rozpočtu MŠMT je financováno pouze uskutečňování programu na podporu státní sportovní 

reprezentace a některé oblasti masového rozvoje sportu. Ostatní oblasti financování, 

tělovýchovy a sportu jsou v kompetencích územně samosprávních celků, popřípadě jsou plně 

financovány ze soukromých zdrojů.  

Kraje mají povinnost financovat údrţbu a rozvoj sportovních zařízení ve svém majetku  

a také mohou podporovat subjekty provádějící veřejně prospěšnou činnost v oblasti 

tělovýchovy a sportu. Rada kraje můţe rozhodovat o poskytování dotací občanským 

sdruţením a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti tělovýchovy a sportu.  

Významným soukromým finančním zdrojem jsou domácnosti a podíly z výtěţku 

sazkových her. Nejvýznamnějším finančním zdrojem ze sazkových her je disponibilní zisk 

a.s. Sazka. Akcionáři akciové společnosti Sazka jsou výhradně občanská sdruţení působící 

v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním posláním a.s. Sazka je vytvářet finanční prostředky  

pro financování veřejně prospěšných účelů ve sportu a tělesné výchově, především v  podpoře 

mládeţnického sportu.   
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3. ANALÝZA FINANČNÍ PODPORY A HOSPODAŘENÍ 

SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA 

3.1 Historie Sportovního gymnázia D. a E. Zátopkových  

 

Sportovní gymnázium Ostrava tvoří součást systému péče o talentovanou mládeţ. Patří  

do soustavy speciálních škol v hlavních regionech ČR. Tento typ škol je kromě Ostravy také  

v Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Brně, Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Plzni, 

Pardubicích, Zlíně, ve Vrbně pod Pradědem a Mostě. 

 

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopových v Ostravě oslavilo ve školním roce 

2009/2010 dvacet pět let své existence. 

Ve školním roce 1983/84 vznikla 6. třída na ZŠ Provaznická, ve které jiţ pracovali dva 

profesionální trenéři ve specializacích atletika a zápas. Ve školním roce 1984/85 získala škola 

statut střední školy a měla 6. a 7. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SOU (mechanik strojů  

a zařízení), coţ byly čtyřleté maturitní obory, se sídlem na SOU Vítkovice, kde bylo umístěno 

i vedení školy.  

Ve školním roce došlo k přestěhování do prostor současného gymnázia na Volgogradské 

ulici. Kromě atletiky a zápasu bylo zařazeno i judo. V letech 1987/88 došlo k rozšíření sportů 

o basketbal, volejbal a fotbal. V této podobě probíhala výuka ve škole aţ do školního roku 

1990/91, kdy skončila výuka SOU a škola měla jen třídy ZŠ a gymnázia.   

Do školního roku 1991/92 měla škola název Sportovní škola, ale v následujícím roce byl 

název změněn na Sportovní gymnázium. Sporty na gymnáziu zůstaly nadále stejné.  

Výuka základní školy byla ukončena v systému vrcholového sportu na Sportovním gymnáziu 

ve školním roce 1993/94. Postupně se rozšiřoval počet kmenových sportů, mezi stávajícími 

sporty – atletika, basketbal, judo, volejbal a zápas se zařadila sportovní gymnastika a plavání. 

Dále se měnila i koncepce výuky, ve školním roce 1995/1996 byla otevřena první třída 

osmiletého studia a o rok později první třída šestiletého studia. 

V následujících letech se zlepšoval také vzhled a vybavení školy. V roce 1996 škola získala 

vlastní sportovní halu, která významnou měrou zkvalitnila podmínky pro sportovní trénink. 

Následovaly rekonstrukce a vybudování učeben výtvarné výchovy a dějepisu, modernizována 

byla také školní kuchyně, kdy v roce 2004 byl zahájen nový systém vydávání školní stravy 

formou kreditních karet.  
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Sportovní gymnázium kaţdoročně pořádá akce pro studenty a učitelé. V roce 1997  

se uskutečnil první společenský ples školy. Pravidelně jsou pořádány zájezdy do Anglie, 

všesportovní kurzy, lyţařské výcviky, setkávání se s partnerskou školou Sanda – Gymnasiem 

ve švédské Huskvarně, kulturní a historické výlety do Prahy a Oswietimi. Pravidelně také 

probíhají setkání s významnými sportovci – olympijskými vítězi. V roce 2000 se uskutečnila 

beseda s trojnásobným olympijským vítězem Janem Ţelezným, v roce 2002 s Alešem 

Valentou a v roce 2004 s olympijským medailistou, studentem školy Jaroslavem Bábou  

a úspěšnou atletkou Denisou Ščerbovou. Tradicí se od roku 2000 stalo přijímání 

nejúspěšnějších sportovců u primátora města Ostravy a hejtmana Moravskoslezského kraje.  

V roce 2004 došlo ke změně názvu školy na Sportovní gymnázium Dany a Emila 

Zátopových, změna byla doprovázena slavnostní akademií, které se osobně zúčastnila také 

paní Dana Zátopková. 

Od roku 2005 je zajišťováno stravování ţáků a zaměstnanců v nové školní jídelně. Dotace 

zřizovatele ve výši 9 mil. Kč umoţnily zhotovit moderní provoz s novou technologií  

i vzduchotechnikou.  

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠTŠ) v roce 2005 schválilo 

rozšíření kmenových sportů školy o moderní gymnastiku. Počet sportů, v nichţ se škola podílí 

na zabezpečení sportovního tréninku, se tím zvýšil na sedm. 

Dalšími rekonstrukcemi v letech 2006 aţ 2009 bylo umoţněno ţákům, trenérům  

a učitelům vyuţívat internet ve všech kabinetech a učebnách na škole. 

V roce 2007 byl uveden do provozu moderní víceúčelový areál, jehoţ součástí jsou 

atletický stadion se všemi sektory, dva tenisové kurty, víceúčelové hřiště pro míčové sporty, 

venkovní horolezecká stěna a správní budova s prostory pro masáţe a rehabilitace. Vzhledem 

k tomu, ţe poloha školního hřiště je ve velmi atraktivní lokalitě Ostravy s vynikající 

dostupností MHD a pozemní komunikaci, řešily se i moţnosti rekreačního sportu  

pro občany města. Celý projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava a ministerstvo 

pro místní rozvoj.  

Rok 2008 zůstane v historii školy zapsán zlatým písmem. Na olympijské hry v Pekingu  

si vybojovalo nominaci deset ţáků a absolventů školy. Tento mimořádný úspěch pomohl 

škole propagačně i mediálně. 
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3.2 Základní charakteristiky školy  

 

Sportovní gymnázium je regionální školou, jejímţ zřizovatelem je Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Škola je otevřena všem sportovním specializacím a všem 

sportovním klubům. Je určena výhradně pro aktivní sportovce, kteří mají ambice zvládnout 

gymnaziální studijní program současně s absolvováním sportovní přípravy. V rejstříku škol  

v České republice je evidováno celkem 16 sportovních gymnázií. 

Prokazování sportovní výkonnosti po celou dobu studia a to alespoň na výkonnostní 

úrovni je hlavním cílem v oblasti sportovní přípravy. Dalším cílem je pak zajišťování 

nadstandardních podmínek pro nejúspěšnější sportovce, kteří byli vybráni do reprezentace 

České republiky.  

Prioritním pedagogickým cílem je vybavit ţáky a studenty klíčovými vlastnostmi  

na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a připravit je tím na další vzdělávání. Kaţdý 

student prokazuje získání tohoto vědomostního základu sloţením maturitní zkoušky.  

Ve školním roce 2009/2010 studovalo na gymnáziu celkem 468 ţáků v 16 třídách. 

 

Obory vzdělávání se sportovní přípravou jsou určeny pouze pro uchazeče ve vybraných 

sportovních specializacích, které schválilo MŠMT jako tzv. kmenové sporty školy. Jsou jimi 

basketbal, volejbal, atletika, judo, sportovní a moderní gymnastika, a plavání. Na zabezpečení 

sportovní přípravy dostává škola z ministerstva školství účelovou dotaci pro zabezpečení 

tréninkových prostor, soustředění, sportovního materiálu a mezd trenérů. Specializovaný 

trénink zabezpečují profesionální trenéři mládeţe v dopoledních i odpoledních hodinách.. 

Tuto všesportovní přípravu zabezpečují trenéři SG a učitelé tělesné výchovy s licencí trenérů 

v příslušném druhu sportu. Škola dále zohledňuje v tomto oboru reţim sportovní přípravy v 

klubech, uvolňování na soustředění, soutěţe a zpracovává individuální vzdělávací programy 

pro reprezentanty. 

 

3.3 Organizační struktura Sportovního gymnázia 

 

Organizační strukturu školy tvoří následující úseky: 

 Sportovní příprava 

 Škola – pedagogická činnost 



 27 

 Domov mládeţe 

 Školní jídelna 

 Úsek provozních zaměstnanců školy 

 Administrativa 

 

Vedení školy tvoří ředitel, zástupce ředitele pro sportovní přípravu, který je zároveň 

statutárním zástupcem ředitele, vedoucí vychovatel, vedoucí školní jídelny, zástupce ředitele 

pro pedagogickou činnost, finanční referent a odborná referentka školy. Vedoucím 

zaměstnancem prvního stupně je na úseku školní jídelny vedoucí kuchařka. Na úseku 

sportovní přípravy jeden vedoucí trenér ve specializaci atletika. Ve škole jsou zřízeny dále 

dva útvary a to útvar vnitřní kontroly a útvar bezpečnosti práce. Organizační struktura  

je součástí organizačního řádu školy. 

 

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových má kromě školy další dvě součásti - 

domov mládeţe s kapacitou 60 lůţek je v pravidelném provozu v týdenních cyklech od neděle  

do pátku, nepravidelně pak o volných dnech v době, kdy probíhá tréninkový proces  

ţáků - školní jídelnu s kuchyní, která splňuje všechny podmínky určené vyhláškou  

pro zabezpečení školního a závodního stravování pro maximální počet 980 obědů denně.  

Pro tuto maximální kapacitu je technologie kuchyně postupně doplňována. Škola  

má ve správě vlastní sportovní zařízení, kterými jsou moderní posilovna, menší tělocvična  

v areálu školy a sportovní hala pro míčové sporty, která je odloučeným pracovištěm  

na Plzeňské ulici v Ostravě – Zábřehu. 

Sportovní trénink dále škola zajišťuje jednotlivým sportovním specializacím v klubových 

zařízeních nebo v zařízeních, které jsou v majetku statutárního města Ostravy.  

 

3.4 Financování regionálního školství 

 

Systém financování je postaven na metodě „per capita“, jedná se o ukazatel, vztaţený  

na jednotlivce, tzv. normativ. Normativ je stanoven jako roční objem mzdových prostředků, 

státem stanovených odvodů zdravotního a sociálního pojištění a ostatních neinvestičních 

nákladů připadajících na dítě nebo ţáka v předškolním zařízení, škole nebo školském zařízení. 

Při tvorbě normativů se vychází z normativů minulého roku, do kterého jsou promítnuty 

trvalé vlivy toho roku a vlivy roku daného, vyplývající z konstrukce státního rozpočtu daného 
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roku pro rozpočet MŠTV v oblasti škol a školských zařízení, zřizovaných územními 

samosprávnými celky – kraji, obcemi, svazky obcí.  

 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanovuje základní principy financování 

škol a školských zařízení, prostřednictvím krajů přiděluje prostředky institucím zřizovaným 

krajem nebo jinými zřizovateli a navíc přiděluje finanční prostředky školám, bez ohledu  

na zřizovatele, na kterých probíhají pokusné, či rozvojové programy vyhlášené ministerstvem.

  

Finanční prostředky na přímé vzdělávací náklady, tj. na platy učitelů a ostatních 

pracovníků a na učební pomůcky jsou hrazeny z prostředků ministerstva, které  

jsou rozdělovány prostřednictvím krajů na základě stanovených normativů.  

Ministerstvo určuje pouze základní zásady rozpisu normativu, jejich konkrétní výši  

pro jednotlivé školy pak určuje krajský úřad. Kraj přitom vychází ze svého dlouhodobého 

záměru, normativy proto nejsou ve všech krajích stejné. 

 

Investiční výdaje škol a provozní výdaje, které nemají přímou vazbu na vzdělávací 

výdaje, hradí zřizovatelé škol. Kraje mají svěřeny větší kompetence v oblasti školství neţ 

obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení povinného vzdělávání. Druhým 

základním zdrojem finančních prostředků pro školství jsou příspěvky obcí na hospodářský 

provoz škol a školských zařízení. Obce tyto prostředky získávají jako účelovou neinvestiční 

dotaci ze státního rozpočtu, rozdělovanou prostřednictvím kraje. Školy a další školská 

zařízení mohou v rámci své právní subjektivity vykonávat hospodářskou činnost, pokud tato 

není na úkor jejich vlastního poslání. Získanými prostředky mohou dotovat příslušné fondy. 

Pokud škola hospodaří s přebytkem, můţe si příslušnou částku ponechat pro svou činnost  

do dalšího období, aniţ by se o ni krátily přidělené prostředky pro další rok. Další moţností 

financování školství a vzdělávání je čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU. Tyto 

prostředky nelze pouţít na financování běţných výdajů, ale pouze na jednotlivé projekty.
7
  

 

Většina středních škol hospodaří jako příspěvkové organizace a řídí se zákony  

a vyhláškami o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu. Dotace patří mezi 

hlavní příjmy kaţdé školy, jsou poskytovány z rozpočtu MŠMT prostřednictvím příslušného 

                                                           

7
 HALÁSEK, Dušan; LENERT, David. Ekonomika veřejného sektoru. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 230 s. ISBN 978-80-

248-1854-2. 
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krajského úřadu. Příspěvkové organizace odepisují investiční hmotný majetek a vytváří  

si tak zdroj finančních prostředků na nákup a realizaci investic, pokud příslušné prostředky  

neposkytne ze svého rozpočtu MŠMT.  

 

Hlavními výdajovými poloţkami na provoz škol patří náklady na mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění, energii a materiál, daně a poplatky, sluţby, cestovné a ostatní náklady. 

Mezi hlavní příjmové poloţky patří dotace, úroky z vlastních finančních prostředků, prodej  

majetku a ostatní výnosy. 

3.5 Hospodaření gymnázia v roce 2006 

 

Tabulka č. 3.1                                                                                                v tis. Kč 

Náklady   hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 5,190.94 158.21 5,349.15 

          z toho:učebnice, učební pomůcky 1,005.62 0.00 1,005.62 

                       potraviny 2,472.43 143.83 2,616.26 

Spotřeba energie 2,409.26 28.77 2,438.03 

Opravy a údrţba 674.78 10.27 685.05 

Cestovné 155.68 0.00 155.68 

Sluţby 2,087.44 3.43 2,090.87 

Mzdové náklady 19,493.08 54.80 19,547.88 

Sociální, zdravotní pojištění, sociální náklady 7,139.34 20.27 7,159.61 

Odpisy dl. Hmotného a nehmotného majetku 541.85 10.27 552.12 

Daně a poplatky 0.47 0.00 0.47 

Ostatní náklady 213.35 1.64 214.99 

náklady celkem  37,915.73 286.66 38,202.39 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování 

V roce 2006 náklady z hlavní činnosti činily 37 915 729 Kč, coţ bylo vyšší  

o 4 543 302 Kč oproti předešlému roku. Náklady na doplňkovou činnost činily v roce 2006 

částku 286 660 Kč. Největší poloţkou zvýšení celkového objemu nákladů jsou limity mezd 

v návaznosti na nové platové tarify zaměstnanců a s tím související náklady na zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení. Mimořádně vysoká byla účelová dotace na sport,  

která byla celoročně předmětem jednání s odborem sportu MŠMT. Vyšší náklady na zajištění 

sportovní přípravy se promítají do všech poloţek souvisejících s oblastí materiálu, cestovného 

a sluţeb.  

 Průměrný plat jednoho zaměstnance školy, který je vypočten ze všech platů 

zaměstnanců školy, činil v roce 2006 částku 19 786 Kč. Limit pracovníků ve výši 80,89 

vycházel v roce 2006 ze skutečných potřeb jednotlivých úseků školy, sportovní přípravy, 

domova mládeţe, školní jídelny, provozního úseku a administrativy. Limit prostředků  
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na platy schválený a upravovaný radou kraje pro kalendářní rok 2006 byl stanoven ve výši 

19,493.08 Kč (s trenéry) a 15,109.000 Kč (bez trenérů). Byl vyčerpán na 100 %.  

 

Tabulka č. 3.2                                                                                                            v tis. Kč 

Výnosy hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb  3,067.96 287.66 3,355.62 

       z toho: stravné  2,473.12 143.83 2,616.95 

                    poplatky za ubytování  568.95 0.00 568.95 

Provozní dotace  34,238.15 0.00 34,238.15 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  34,238.15 0.00 34,238.15 

Trţby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu  9.52 0.00 9.52 

Ostatní výnosy 601.00 0.00 601.00 

Pronájem majetku 90.41 0.00 90.41 

výnosy celkem  37,916.63 287.66 38,204.29 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování 

Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 37 916 632 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily 

trţby za stravné od ţáků a zaměstnanců, trţby za ubytování studentů na domově mládeţe  

a příjmy z pronájmů. Výše provozní dotace činila 34 238, coţ znamenalo oproti předešlému 

roku nárůst o 14%, z toho 10% nárůst byl způsoben zvýšením mzdového limitu v návaznosti 

na novou tarifní stupnici a 4% nárůst díky přidělení účelových prostředků  

na energie, na náklady na zabezpečení sportovní přípravy. V oblasti pronájmů škola poskytuje 

tělocvičnu a sportovní halu partnerským klubům. Výše pronájmů je celoročně stabilní,  

při určování pronájmů jsou upřednostňovány kluby ve specializacích, v nichţ škola vykonává 

hlavní činnost.  

Doplňková činnost, závodní stravování zaměstnanců spolu se stravováním cizích osob 

v malém rozsahu má formu neziskové činnosti. Doplňková činnost je stanovená jako 

nezisková proto, ţe se dotýká školských pracovníků a je nutné sledovat obdobné podmínky  

ve všech školských zařízeních, které tyto sluţby poskytují. 

V roce 2006 byl v organizaci dosaţen zisk ve výši 902 55 Kč. Dotace od zřizovatele 

v oblasti přímých nákladů i provozních prostředků byly plně vyčerpány.  
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3.6 Hospodaření gymnázia v roce 2007 

Tabulka č 3.3                                                                                                         v tis. Kč 

Náklady   hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 4,396.76 157.45 4,554.21 

          z toho:učebnice, učební pomůcky 811.76 0.00 811.76 

                       potraviny 2,456.09 143.13 2,599.22 

Spotřeba energie 2,402.54 28.63 2,431.17 

Opravy a údrţba 619.08 10.22 629.30 

Cestovné 189.31 0.00 189.31 

Sluţby 1,503.84 3.41 1,507.25 

Mzdové náklady 20,470.86 54.55 20,525.41 

Sociální, zdravotní pojištění, sociální náklady 7,520.59 20.19 7,540.78 

Odpisy dl. Hmotného a nehmotného majetku 522.37 10.23 532.60 

Daně a poplatky 0.65 0.00 0.65 

Ostatní náklady 229.33 1.59 230.92 

náklady celkem  37,855.33 286.33 38,141.66 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

V roce 2007 náklady hlavní činnosti činily 37 855 325 Kč a poklesly o 60 404 Kč proti 

roku 2006. Celkově niţší náklady na nákup materiálu oproti předešlému roku byly způsobeny 

sníţením účelových prostředků na obor sportovní příprava o částku 1 096 700 Kč. Toto 

sníţení se projevilo i v poklesu ostatních nákladů souvisejících se sportovní  

přípravou – cestovné. Náklady na sluţby byly také niţší oproti roku 2006, důvodem  

je sníţená účelová dotace na sport, která neumoţnila zajištění sportovních soustředění  

a nájemného sportovišť jako v roce 2006. 

Provozní prostředky vzrostly oproti předchozímu roku o 5% v souvislosti s mimořádnými 

potřebami při rekonstrukci hřiště, přiléhajícího ke škole, na víceúčelový areál. Další náklady 

souvisely s připojením školy k internetové síti. 

V roce 2007 pracovalo na sportovním gymnáziu 87 zaměstnanců. Přepočtený stav byl 80,597 

zaměstnanců, z toho 54,546 pedagogických a 26,051 nepedagogických zaměstnanců. 

Kategorie pedagogů zahrnuje učitele, vychovatele a trenéry. Kategorii nepedagogických 

pracovníků tvoří zaměstnanci správního úseku, školní jídelny, administrativy a sportovní haly. 

Průměrný plat na jednoho učitele činil v roce 2007 částku 25 472 Kč, průměrný plat trenéra 

24 170 Kč, průměrný plat vychovatele na úseku domova mládeţe činil 21 828 Kč, průměrný 

plat zaměstnance ve školní jídelně 12 841 Kč. Nárůst objemů prostředků na platy u všech 

zaměstnanců školy činil 5.2%. Průměrné platy příznivě ovlivňují velmi dobré výkonové 

ukazatele ve škole, průměrný počet ţáku na jednu třídu byl téměř 31 v roce 2007. Objem 

prostředků na platy byl schválený a upravovaný radou Moravskoslezského kraje byl stanoven 

ve výši 20 181 000 Kč.  
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Náklady na doplňkovou činnost činily 286 272 Kč. Cena stravenky činila 42 Kč,  

při nákladech na nákup potravin 21 Kč, věcná reţie činila 10 Kč a osobní reţie 11 Kč  

na jednu porci. 

Tabulka č. 3.4                                                                                   v tis. Kč 

Výnosy hlavní činnost doplňková činnost celkem 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb  2,999.75 286.27 3,286.02 

       z toho: stravné  2,449.26 143.14 2,592.40 

                    poplatky za ubytování  508.26 0.00 508.26 

Provozní dotace  34,414.63 0.00 34,414.63 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  34,364.63 0.00 34,364.63 

Trţby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu  0.00 0.00 0.00 

Ostatní výnosy 517.45 0.00 517.45 

Pronájem majetku 0.00 0.00 0.00 

výnosy celkem  37,931.83 287.27 38,219.10 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování 

Výnosy z hlavní činnosti školy dosáhly v roce výše 37 931 829 Kč, coţ je nárůst oproti 

roku 2006 o 15 197 Kč. Příspěvek od zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl   

o 126 476 Kč, ale účelový příplatek na sportovní přípravu poklesl o 820 310 Kč. Výše 

provozních prostředků vzrostla o 3% oproti roku 2006, díky přidělení účelových prostředků 

zřizovatele na náklady související s pořízením školního nábytku pro ţáky sportovní přípravy  

a na náklady zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody na Slovensku.  

Příjmy z vlastní činnosti tvořily opět trţby za stravné od ţáků a zaměstnanců, dále příjmy 

za ubytování studentů na domově mládeţe a příjmy z pronájmů. Hospodářský výsledek 

doplňkové činnosti, stravování zaměstnanců a studentů byl jako v předešlém roce nulový, 

z důvodů stanovení neziskového charakteru. 

Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem 22 429 620 Kč z celkové částky 

výnosů ve výši 37,931.83 Kč a byla zcela vyčerpána.  

V roce 2007 sportovní gymnázium realizovalo vlastní dlouhodobý úkol a to rekonstrukci 

hřiště na ulici Volgogradská. Projekt zpracovalo vedení školy jiţ v roce 2000. Náklady na tuto 

investiční akci přesáhly 45. mil Kč a finanční krytí bylo zajištěno Magistrátem města Ostravy 

a částečně pomocí státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 

Výsledek hospodaření za rok 2007 tvoří zisk dosaţený v hlavní činnosti  

ve výši 76 504 Kč. Tyto finanční prostředky byly pouţity ke krytí ztrát z předchozích let. 
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3.7 Hospodaření gymnázia v roce 2008 

Tabulka č. 3.5                                                                                 v  tis. Kč 

Náklady  hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 4,472.57 200.22 4,672.79 

          z toho:učebnice, učební pomůcky 867.89 0.00 867.89 

                       potraviny 2,809.56 187.47 2,997.03 

Spotřeba energie 3,000.56 43.50 3,044.06 

Opravy a údrţba 503.83 11.25 515.08 

Cestovné 271.09 0.00 271.09 

Sluţby 1,673.61 7.50 1,681.11 

Mzdové náklady 21,499.83 70.93 21,570.76 

Sociální a zdravotní pojištění 7,916.25 26.25 7,942.50 

Odpisy dl. Hmotného a nehmotného majetku 555.23 15.00 570.23 

Daně a poplatky 2.26 0.00 2.26 

Ostatní náklady 236.07 0.30 236.37 

náklady celkem  40,131.30 374.95 40,506.25 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování 

      Objem celkových nákladů v roce 2008 dosáhl částky 40 131 297 Kč a vzrostly  

o 2 275 971 Kč oproti roku 2007. Největší nákladovou poloţkou byly mzdové náklady ve 

výši 21 499 830 Kč. Zvýšila se také poloţka spotřeby materiálu proti předešlému roku, 

důvodem bylo pouţití finančních prostředků na nákup sportovního materiálu, který byl hrazen 

z účelové dotace na sport. Spotřeba energií vykazovala navýšení plateb o 25% proti roku 

2007. Zvýšené náklady velmi negativně ovlivnily rozpočet provozních nákladů školy, protoţe 

v jiných oblastech hospodaření bylo nutné přijmout restriktivní opatření. 

 

Tabulka č. 3.6                                                                                            v tis. Kč 

Výnosy  hlavní činnost doplňková činnost celkem 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb  3,365.30 374.95 3,740.25 

            stravné  2,801.79 187.47 2,989.26 

            Poplatky za ubytování  511.37 0.00 511.37 

Provozní dotace  36,332.01 0.00 36,332.01 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  36,300.44 0.00 36,300.44 

Trţby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu  0.00 0.00 0.00 

Ostatní výnosy 470.58 0.00 470.58 

Pronájem majetku 84.43 0.00 84.43 

výnosy celkem  40,167.89 374.95 40,542.84 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 40 167 890 Kč, coţ znamenalo nárůst o 2 236 060 

Kč proti roku 2007. Promítl se zde nárůst v přímých nákladech včetně mzdových prostředků o 

662 800 Kč, dále zvýšení účelového příspěvku na sportovní přípravu o 1 550 510 Kč. V roce 
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2008 byl vyhlášen rozvojový program ke zvýšení nenárokových sloţek platu pedagogických 

zaměstnanců s ohledem na kvalitu jejich práce, který představoval částku ve výši 171 000 Kč 

na platy včetně odvodů. Výše provozních prostředků vzrostla o 2%. Dále škola obdrţela 

účelové prostředky na obnovu školního nábytku a prostředky na projekt v oblasti 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty „Poznej biodiverzitu ostravských řek 

v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“ ve výši  

44 200 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily trţby za stravné od ţáků a zaměstnanců školy, 

trţby za ubytování studentů na domově mládeţe a trţby z pronájmů. 

 V roce 2008 škola dosáhla zisku 36 592 Kč v hlavní činnosti. Tyto finanční prostředky 

byly pouţity ke konečnému krytí ztrát z let minulých. 

 

3.8 Hospodaření gymnázia v roce 2009 

Tabulka č. 3.7                                                                                                 v tis. Kč 

Náklady  hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 4,799.20 188.38 4,987.58 

          z toho:učebnice, učební pomůcky 989.39 0.00 989.39 

                       potraviny 2,933.84 177.78 3,111.62 

Spotřeba energie 3,064.26 53.66 3,117.92 

Opravy a údrţba 721.09 0.71 721.80 

Cestovné 267.37 0.00 267.37 

Sluţby 1,568.53 4.94 1,573.47 

Mzdové náklady 22,820.41 67.29 22,887.70 

Sociální, zdravotní pojištění, sociální náklady 8,015.46 24.22 8,039.68 

Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 588.78 14.84 603.62 

Daně a poplatky 1.55 0.00 1.55 

Ostatní náklady 351.22 0.29 351.51 

náklady celkem  42,197.87 354.33 42,552.20 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

V roce 2009 náklady hlavní činnosti činily 42 197 865 Kč a vzrostly o 2 066 568 Kč  

proti roku 2008. Nejvyšší nákladovou poloţkou byly jako v předešlých letech mzdové 

náklady. Pro potřeby vzdělávání bylo nutné zvýšit náklady na materiál – učební pomůcky  

a nákup vybavení pro učebny informatiky. V roce 2009 proběhla oprava nevyhovujících 

sociálních zařízení školy, coţ se projevilo zvýšením poloţky opravy a údrţba. Mírný pokles 

byl zaznamenán v oblasti sluţeb, který byl způsoben tím, ţe vedení školy bylo nuceno zajistit 

sportovní trénink ţáků v jejich zařízeních bezúplatně, protoţe účelová dotace na sport  

byla sníţena o 141 700 Kč, oproti předešlému roku.   

 

 



 35 

Tabulka č. 3.8                                                                                        v tis. Kč  

 Výnosy 
hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb  3,421.30 354.33 3,775.63 

            stravné  2,935.48 177.78 3,113.26 

            poplatky za ubytování  452.55 0.00 452.55 

Provozní dotace  37,898.51 0.00 37,898.51 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  37,898.51 0.00 37,898.51 

Trţby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu  0.00 0.00 0.00 

Ostatní výnosy 878.06 0.00 878.06 

Pronájem majetku 72.50 0.00 72.50 

výnosy celkem  42,197.87 354.33 42,552.20 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 42 197 865 Kč, coţ byl nárůst o 2 029 975 Kč oproti 

roku 2008. Promítl se zde nárůst prostředků v nových rozvojových programech, kterých se 

škola účastnila ve výši 1 460 000 Kč. Výše provozních prostředků vzrostla o 9% oproti 

předešlému roku, účelové prostředky na program podpory přípravy sportovních talentů klesly 

o 141 700 Kč. V závěru roku 2009 byly škole přiděleny prostředky na vyuţívání informačních 

technologií ve výuce. Příjmy z vlastní činnosti tvořily opět trţby za stravné od ţáků  

a zaměstnanců školy a zaznamenaly nárůst o 4%, který byl způsoben mírným zvýšením počtu 

strávníků. Sportovní gymnázium v roce 2009 hospodařilo v hlavní činnosti s bilančním 

výsledkem 0 Kč. V doplňkové činnosti byl také dosaţen hospodářský výsledek 0 Kč. 

3.9 Hospodaření v roce 2010 

Tabulka č. 3.9                                                                                                                  v tis. Kč 

Náklady  hlavní činnost 
doplňková 

činnost 
celkem 

Spotřeba materiálu 4,306.47 205.69 4,512.16 

          z toho:učebnice, učební pomůcky 612.52 0.00 612.52 

                       potraviny 2,941.81 0.00 2,941.81 

Spotřeba energie 3,230.02 175.10 3,405.12 

Opravy a údrţba 650.41 59.21 709.62 

Cestovné 218.09 0.00 218.09 

Sluţby 2,697.19 9.00 2,706.19 

Mzdové náklady 23,730.05 84.45 23,814.50 

Sociální, zdravotní pojištění, sociální náklady 8,534.87 29.69 8,564.56 

Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 651.00 24.85 675.85 

Daně a poplatky 1.92 0.00 1.92 

Ostatní náklady 186.79 0.35 187.14 

náklady celkem  44,206.81 588.34 44,795.15 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

Náklady v roce 2010 vzrostly o 2 008 942 Kč oproti předešlému roku a dosáhly částky  

44 206 807 Kč. Jako v předešlých letech byla největší nákladovou poloţkou mzdy 

zaměstnanců. Náklady na učební pomůcky a materiál poklesly o 35% a náklady na sportovní 

přípravu poklesly o 30% z důvodů sníţení dotací na sportovní přípravu.  
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Tabulka č. 3.10                                                                                                      v  tis. Kč 

Výnosy  
hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb  3,434.85 364.25 3,799.10 

            stravné  2,941.31 0.00 2,941.31 

            poplatky za ubytování  460.16 0.00 460.16 

Provozní dotace  39,704.32 0.00 39,704.32 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele  39,704.32 0.00 39,704.32 

Trţby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu  0.00 0.00 0.00 

Ostatní výnosy 1,066.54 0.00 1,066.54 

Pronájem majetku 0.00 224.09 224.09 

výnosy celkem  44,206.81 588.34 44,795.15 

Zdroj: Interní dokumenty sportovního gymnázia, vlastní zpracování. 

Výnosy hlavní činnosti vzrostly o 2 008 942 Kč oproti předešlému roku. V přidělených 

prostředcích z MŠMT se promítl pokles o 563 170 Kč, jednalo se o pokles v platech 

zaměstnanců. Příspěvek na podporu sportovní přípravy zůstal ve stejné výši jako v předešlém 

roce a celková výše provozních prostředků vzrostla o 11%. Škola získala od zřizovatele v roce 

2010 účelové prostředky na projekt „Sportem bavíme Ostravu“ ve výši 115 000 Kč.  

Hospodářský výsledek hlavní i doplňkové činnosti byl 0 Kč, stejně jako v předešlém roce. 

 

V následujícím grafu je zachycen přehled nákladů a výnosů v období od roku  

2006 – 2010. Sportovní gymnázium má kaţdoročně vyrovnaný rozpočet, příjmy školy 

kaţdoročně pokryjí náklady v plné výši. 
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4. ZHODNOCENÍ FINANČNÍ PODPORY SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA 

4.1 Přehled příjmů sportovního gymnázia 

 

Příjmy sportovního gymnázia tvoří: 

 finanční prostředky ze státního rozpočtu, 

 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele (Moravskoslezský kraj), 

 příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 

 příjmy z vlastního majetku, 

 příjmy z darů a dědictví. 

 

 Peněţní prostředky poskytované sportovnímu gymnáziu můţeme rozdělit do dvou 

oblastí. Na jedné straně se jedná o část prostředků z kapitoly MŠMT a jejich převod na kraj 

prostřednictvím normativů, které se týkají přímých vzdělávacích nákladů, souvisejí 

s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání. Na straně druhé pak jde o výdaje provozní, které jsou 

hrazeny zřizovatelem gymnázia z daňových výnosů.  

 

Prvním finančním zdrojem jsou příjmy ze státního rozpočtu. Z  kapitoly 333 se poskytují 

finanční prostředky vyčleněné na hlavní vzdělávací činnost, tzv. přímé náklady na vzdělávání 

a to na platy nebo mzdy, náhrady platů nebo mezd, odměny za vykonanou práci na základě 

dohod o prácích konaných mimo pracovní poměr, dále na úhradu pojistného na sociální  

a zdravotní zabezpečení. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou dále pouţity  

na zvýšení nákladů spojených s výukou ţáků a studentů, výdaji na školní potřeby a učebnice, 

na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvality vzdělávání a na další nezbytné 

neinvestiční výdaje spojené s provozem školy. Prostředky ze státního rozpočtu se poskytují 

podle skutečného počtu studentů na škole podle jednotlivých oborů vzdělávání. Jedná  

se o normativní způsob financování, kde republikové normativy stanoví ministerstvo jako 

výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské sluţby pro jednoho ţáka. Krajské normativy 

stanovuje krajský úřad Moravskoslezského kraje jako výši výdajů připadajících na jednotku 

výkonu na kalendářní rok. Jednotkou výkonu můţe být ţák, student, studijní skupina apod. 

Krajský úřad vychází při stanovení normativů zejména z dlouhodobého záměru vzdělávání  

a rozvoje vzdělávání v kraji, z rámcových vzdělávacích programů, z rozsahu vyučovací 

činnosti a naplněnosti tříd. U sportovních gymnázií s oborem sportovní příprava je podpora 

realizovaná také prostřednictvím vyhlášeného Rozvojového programu pro sportovní 
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gymnázia, které kaţdoročně vyhlašuje MŠMT.  Výši dotací k částečné úhradě výdajů  

na provoz školy zřízenou krajem stanovuje Zákon o státním rozpočtu.   

 

Druhým zdrojem finančních prostředku jsou dotace od zřizovatele sportovního gymnázia, 

kterým je Moravskoslezský kraj. Tyto finanční prostředky můţeme rozdělit na neinvestiční, 

které se poskytují na úhradu provozních nákladů gymnázia, jako jsou výdaje na úhradu 

energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup kancelářského, školního a hygienického 

materiálu, sluţeb telekomunikací, nájemného, pojistného apod. a na investiční, jako jsou 

účelové dotace.  Tyto výdaje jsou hrazeny z daňových příjmů kraje. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá financováním neziskových organizací působících  

ve sportu, a proto je důleţité sledovat finanční prostředky, které jsou určeny přímo  

na podporu sportu. Sportovní gymnázium kaţdoročně získává na základě ţádosti účelové 

prostředky na program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 

gymnázium se sportovní přípravou“. Tyto účelové prostředky jsou škole poskytovány  

ze Státního rozpočtu, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Hlavním účelem dotace  

je podpora přípravy sportovně talentovaných ţáků, včetně zabezpečení trenérů ve vybraných, 

zejména olympijských sportech. Dotace je poskytována na zajištění nákladů na sportovní 

přípravu, a to nad rozsah standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání 

v omezeném rozsahu v návaznosti na přidělený finanční objem státních prostředků. Dotaci 

pro sportovní gymnázium lze tedy pouţít na sportovní přípravu sportovců – kmenově 

zařazených ţáků sportovního gymnázia, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění, 

servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami a nájemné prostor pro zabezpečení 

sportovní přípravy). Dotace je dále poskytována na zabezpečení sportovců, trenérů, 

pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu 

osob a materiálu, ubytování a stravování) a na zabezpečení mzdových nákladů, povinných 

odvodů a sluţeb trenérů, pedagogických pracovníku a členů realizačního týmu.   

Při stanovování dotací je přihlíţeno na olympijské sporty, individuální sporty a vyuţívání 

vlastního zařízení gymnázia. Dále je přihlédnuto k počtu ţáků, počtu trenérů, náročnosti 

materiálně technické základny a úspěšnosti sportů na úrovni státní sportovní reprezentace ČR. 

Zde je nutno zdůraznit, ţe na Sportovním gymnáziu bylo v roce 2010 vybráno 33 sportovců 

do státní sportovní reprezentace ČR.  
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4.2 Podmínky ţádosti o dotaci na podporu přípravy sportovních talentů  

 

Sportovní gymnázium ţádá o dotaci Ministerstvo mládeţe, sportu a tělovýchovy formou 

ţádosti. Ţádost musí obsahovat přehled sportů, počet ţáků, v členění podle  

ročníku – věkových skupin, počet trenérů – pedagogů a jejich úvazky. V ţádosti jsou dále 

uvedeny stávající podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy ţáků, včetně materiálně 

technického zázemí s informacemi o vlastním majetku a nutnosti pronájmu. Poslední 

náleţitosti ţádosti je návrh rozpočtu programu včetně závazných ukazatelů: mzdové náklady, 

související odvody, fond kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady.  

Sportovní gymnázium odpovídá za hospodárné a účelné pouţití rozpočtových prostředků 

na určený projekt, pro který byly poskytnuty. 

Dalšími zdroji příjmů na podporu sportovních talentů na Sportovním gymnáziu jsou dary 

a sponzorství jak fyzických, tak právnických osob, dále podpora magistrátem města Ostravy  

a podpora agentur zabývajících se sportovní činností. 

 

4.3 Hodnocení finanční podpory v letech 2006 – 2010 

 

V následujících tabulkách je zaznamenán přehled finančních prostředků získávaných 

kaţdoročně do Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a  rozpočtu kraje jako zřizovatele 

školy. V tabulkách jsou také uvedeny finanční částky určené na podporu sportovní přípravy.  

Tyto částky jsou jiţ zahrnuty do celkového objemu finančních prostředků poskytovaných 

MŠMT. Tabulky jsou rozděleny do období pěti let a pod kaţdou tabulkou je uveden popis 

získaných finančních prostředků a jejich účel. V tabulkách nejsou zahrnuty výnosy vlastní  

a doplňkové činnosti, protoţe se jedná o hodnocení finanční podpory ze zdrojů MŠMT, 

Moravskoslezského kraje a sponzorství. Finanční podpora Sportovního gymnázia 

v uvedených částkách zahrnuje také dotace na financování školního stravování a ubytování  

na domově mládeţe. 
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Tabulka č 4.1                   Finanční podpora v roce 2006 

Poskytovatel Částka v Kč. 

a) Příspěvky a dotace MŠMT 29 685 500,- 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 4 488 350,- 

Účelové prostředky na program 

„Podpora přípravy sportovních talentů  

na školách s oborem gymnázium a 

gymnázium se sportovní přípravou“ 

8 111 300,- 

Příspěvek na provoz celkem   a+b 34 173 850,- 

 

V roce 2006 získalo sportovní gymnázium provozní dotace na provoz v celkové výši  

34 173 850 Kč, coţ bylo nejméně ve sledovaném období pěti let. Největší obnos financí,  

který byl poskytnut MŠMT byl pouţit na zabezpečení nákladů na vzdělávání. Dotace  

na zabezpečení sportovní přípravy byla v roce 2006 čerpána v plné výši a byla pouţita  

na náklady zabezpečení sportovní přípravy a opravy související se sportovními zařízeními 

školy. Nutno však podotknout, ţe objem účelové dotace na sport nerespektuje skutečné 

potřeby na krytí mezd trenérů. 

 

Tabulka č. 4.2                  Finanční podpora v roce 2007 

Poskytovatel Částka v Kč. 

a) Příspěvky a dotace MŠMT 29 740 050,- 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 4 624 580,- 

Účelové prostředky na program 

„Podpora přípravy sportovních talentů  

na školách s oborem gymnázium a 

gymnázium se sportovní přípravou“ 

7 290 990,- 

Příspěvek na provoz celkem   a+b 34 364 630,- 

 

V roce 2007 došlo ke zvýšení provozních prostředků o 3% proti roku 2006, z důvodů 

přidělení účelových prostředků zřizovatelem na náklady související s pořízením nábytku  

pro ţáky sportovní přípravy. Příspěvek zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl  

o 126 475 Kč. V roce 2007 byly navýšeny platy zaměstnanců o 4%. Celková částka  

na podporu přípravy sportovních talentů zaznamenala obrovský pokles o 820 310 Kč oproti 

roku 2006. Velký propad zaznamenala poloţka ostatních neinvestičních nákladů na sport   

ve výši 1 096 700 Kč. Statutární město Ostrava poskytlo gymnáziu 50 000 Kč  

na spolupořádání Atletické ligy ostravských škol. 
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Tabulka č. 4.3                  Finanční podpora v roce 2008 

Poskytovatel Částka v Kč. 

a) Příspěvky a dotace MŠMT 31 495 500,- 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 4 818 200,- 

Účelové prostředky na program 

„Podpora přípravy sportovních talentů  

na školách s oborem gymnázium a 

gymnázium se sportovní přípravou“ 

8 841 500,- 

Příspěvek na provoz celkem   a+b 36 313 700,- 

 

V roce 2008 vzrostla výše provozních prostředků o 2% proti roku 2007. Účelové prostředky 

na podporu přípravy sportovních talentu zaznamenaly také zvýšení, a to o 1 550 510 Kč 

oproti roku 2007. Poţadovaná výše dotace na sportovní přípravu však byla pro rok 2008  

ve výši 9 035 106 Kč. Poţadovaná dotace na ONIV pro sportovní přípravu vy výši 2 miliony 

Kč byla zkrácena a přidělena ve výši 1 815 000Kč. Byla však vyšší proti roku 2007,  

který se vyznačoval nejvyšším propadem. V tomto roce škola obdrţela finance  

ve výši 210 000 Kč na obnovu školního nábytku a finanční částku ve výši 250 546 Kč  

na Program celoţivotního učení projekt Comenius. Jedná se o dvouletý program probíhající 

mezi gymnáziem a partnerskými školami v Řecku a Polsku na základě výměnných pobytů. 

 

Tabulka č. 4.4                    Finanční podpora v roce 2009 

Poskytovatel Částka v Kč. 

a) Příspěvky a dotace MŠMT 32 763 800,- 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 6 002 371,- 

Účelové prostředky na program 

„Podpora přípravy sportovních talentů  

na školách s oborem gymnázium a 

gymnázium se sportovní přípravou“ 

8 699 800,- 

Příspěvek na provoz celkem   a+b 38 766 171,- 

 

V roce 2009 činila dotace přímých nákladů na vzdělávání celkem 22 433 000Kč,  

coţ znamenalo pokles o 50 000 Kč oproti předešlému roku. Ve vnitřním členění datace 

byl zaznamenán nárůst ONIVu na přímé vzdělávání o 201 000 Kč, coţ umoţnilo zlepšení 

kvality podmínek pro vzdělávání ţáků nákupem potřebného materiálu. Dotace na podporu 

přípravy sportovních talentů zaznamenala v roce 2009 pokles na konečnou částku  

8 699 800 Kč. Poţadovaná částka byla pro tento rok 9 403 200 Kč. Velmi citelné bylo  

pro školu sníţení prostředku na ONIV v oblasti sportu, které proti roku 2008 představovalo 

částku 237 300 Kč. Ředitel školy tak musel začít jednat se sportovními kluby o sníţení 
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nákladů za nájmy sportovišť pro trénink ţáků školy. Jednání byla úspěšná , v některých 

případech bylo nutné zvýšit finanční zátěţ rodičů na sportovní podporu.  Ţákům s nejvyšší 

sportovní výkonností začaly hradit některé sportovní výdaje partnerské subjekty jako  

je Centrum individuálních sportů Ostrava nebo sportovní centra mládeţe.  

 

Tabulka č. 4.5                      Finanční podpora v roce 2010 

Poskytovatel Částka v Kč. 

a) Příspěvky a dotace MŠMT 32 200 630,- 

b) Příspěvky a dotace od zřizovatele 5 650 000,- 

Účelové prostředky na program 

„Podpora přípravy sportovních talentů  

na školách s oborem gymnázium a 

gymnázium se sportovní přípravou“ 

8 699 800,- 

Příspěvek na provoz celkem   a+b 37 850 630,- 

 

Přímé náklady na vzdělávání tvořily v roce 2010 částku 23 484 000 Kč z celkového 

objemu poskytnutých peněţních prostředků. Z těchto prostředků byly hrazeny platy 

zaměstnanců a nákup nezbytných učebních pomůcek, jako jsou učebnice pro ţáky niţších 

ročníků, knihy pro knihovnu, cestovné, atd. Účelová dotace na program podpory přípravy 

sportovních talentů činila v roce 2010 částku 8 699 800 Kč, tedy stejně jako v roce předešlém. 

Z této částky bylo na platy trenérů přiděleno 5 306 000 Kč, coţ znamenalo nárůst oproti 

předešlému roku o 146 000 Kč. Tento nárůst se bohuţel negativně promítl do schválené výše 

prostředků na ONIV sportovní přípravy, které znamenaly sníţení o 200.200 Kč proti roku 

2009. Toto sníţení má negativní dopad na přímý výkon tréninkového procesu sportovců.  

Škola pro rok 2010 poţadovala dataci na program podpory přípravy sportovních talentů ve 

výši 9 484 200 Kč.  Další prostředky které škola získala v tomto roce byly účelové dotace  

na podporu projektu „Sportem bavíme Ostravu“ ve výši 65 000 Kč a dále 50 000 Kč  

na oslavy významného výročí školy. Tyto prostředky poskytl Moravskoslezský kraj  

a Magistrát města Ostravy. 

 

V následujícím grafu je znázorněna výše účelových prostředků na program podpory 

přípravy sportovních talentů, za období pěti let. Účelové prostředky nebyly v kaţdém roce 

poskytnuty ve stejném objemu, coţ kaţdoročně znamená značnou nejistotu při financování 

sportovní přípravy. Největší finanční částka byla škole poskytnuta v roce 2008, a naopak 

nejniţší v roce 2007. Vlivem nestálosti finančních prostředků škola musí kaţdoročně 
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minimalizovat náklady na nájmy a sportovní vybavení. Škola usiluje o změnu pravidel 

poskytování finančních prostředků. 

 

Graf 4.2  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce se věnovala tématu „Finanční podpora přípravy sportovních talentů na 

gymnáziu se sportovní přípravou“. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční podpory 

a analyzovat hospodaření organizace za období pěti let. Proto bylo nutné definovat základní 

pojmy v oblasti neziskových organizací, pojmy v oblasti sportu a přiblíţit způsoby 

financování subjektů působících v této oblasti.  

 

V druhé kapitole nazvané „Financování neziskových organizací“ jsme se věnovali 

začleněním neziskového sektoru ve struktuře národního hospodářství a také vymezením 

nestátního neziskového sektoru v České republice. Celá kapitola je zaměřena z teoretického 

hlediska, pro pochopení fungování neziskových organizací. Neziskové organizace chápeme 

jako organizace, které nemají jako hlavní účel své činnosti vytváření zisku. Společnými 

atributy organizací působících v neziskovém sektoru jsou neziskovost, nezávislost  

a dobrovolnost. Důleţité je také rozdělení neziskových organizací podle jejich působeni, a to 

na vzájemně prospěšné organizace, jejichţ úlohou je slouţit zájmům členů a veřejně 

prospěšné organizace, které mají veřejně prospěšné poslání. V této kapitole jsme si také 

uvedli několik vybraných neziskových organizací, především fungování příspěvkových 

organizaci, protoţe Sportovní gymnázium, o kterém tato práce pojednává, je příspěvkovou 

organizací zřízenou Územně samosprávným celkem. Jelikoţ se dále v práci věnujeme 

organizaci zabývající se sportem, bylo nutné definovat základní pojmy v oblasti sportu, jako 

je tělesná kultura a její subsystémy. Závěr kapitoly byl zaměřen na financování neziskových 

organizací působících ve sportu z teoretického hlediska.     

 

Ve třetí kapitole jsme se zabývali vybranou neziskovou organizací, a to Sportovním 

gymnáziem Dany a Emila Zátopových. V úvodu kapitoly byla popsána bohatá historie školy  

a následně přiblíţeny základní charakteristiky školy. Sportovní gymnázium připravuje 

pohybově nadané studenty s cílem postupného zvyšování sportovní výkonnosti aţ směrem ke 

státní reprezentaci. Podmínky pro sportovní trénink zajišťuje škola společně s partnerskými 

sportovními kluby, v nichţ jsou studenti registrováni. Při zabezpečování sportovní přípravy 

plní škola nezastupitelný úkol, který spočívá ve vytváření optimálního reţimu pro sportovce 

mezi procesem tréninku a gymnaziálního vzdělávání. Podpora sportovců se týká kmenových 

sportů: atletiky, gymnastiky, juda, plavání a basketbalu. Hlavním mottem školy je citát: 
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„Alespoň jeden absolvent Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopových bude 

olympijským vítězem“. Tomuto ideovému záměru je přizpůsobena veškerá organizace 

vzdělávání, která je specifická především ve sladění doby sportovního tréninku a soutěţí 

s dobou jejich přípravy na vyučování.  

Hlavní část třetí kapitoly tvořila analýza finanční podpory a hospodaření za období pěti 

let, která tvořila dílčí cíl práce. Provedenou analýzou bylo zjištěno, ţe hospodaření školy je 

kaţdoročně vyrovnané, tedy veškeré náklady jsou pokryty výnosy. Pouze v letech 2006, 2007 

a 2008 bylo dosaţeno mírného zisku, který škola pouţila na krytí ztrát z let minulých. Škola 

vykonává také doplňkovou činnost, ale v této oblasti má velice omezené moţnosti, to je 

způsobeno plnou vytíţeností sportovního majetku. Řešením této situace je poţadování dalších 

dotací na zajištění nových prostor pro zabezpečení sportovní přípravy. V těchto případech 

musí škola převádět zátěţ na sportovní kluby. V analýze nákladů bylo zjištěno kaţdoroční 

zvyšování nákladů na energie, které bylo způsobeno rostoucími cenami energií  

a také velkým rozsahem školního majetku. Pro řešení této situace bych navrhoval poţadovat 

od zřizovatele školy vyšší dotace na potřebné investice např. k revitalizaci školní budovy.  

 

Čtvrtá kapitola s názvem „Zhodnocení finanční podpory Sportovního gymnázia“ se 

v úvodu kapitoly zabývá rozdělením hlavních příjmů školy. Ty tvoří dotace poskytnuté 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, dotace od zřizovatele, příjmy z vlastní 

činnosti školy a také finanční dary jak od fyzických, tak od právnických osob. Dále je v této 

kapitole popsán účel vyuţití získaných finančních prostředků.  

Hlavní částí této kapitoly bylo zhodnocení finanční podpory gymnázia, coţ bylo cílem 

bakalářské  práce. Získané peněţní prostředky byly uvedeny v tabulkách za období pěti let a 

následně popsány. 

Největší část finančních prostředků gymnázium získává od MŠMT, na pokrytí nákladů na 

vzdělávání. Tyto finance jsou vypočítávány normativním způsobem ministerstvem a jsou dále 

přerozdělovány Moravskoslezským krajem.  Druhý zdroj financování tvoří prostředky od 

zřizovatele školy, které jsou pouţity na provozní náklady gymnázia. U obou zdrojů byl zjištěn 

porovnáním rostoucí trend, způsobený zvyšováním nákladu na provoz školy. Škola 

kaţdoročně obdrţela finanční prostředky v plné výši, ke krytí vzniklých nákladů. 

Největší pozornost byla v této kapitole věnována účelové dotaci na podporu sportovních 

talentů na škole s oborem gymnázium se sportovní přípravou. Výši těchto příplatků na 

sportovní přípravu určuje odbor sportu a tělovýchovy při MŠMT. Způsob přidělování 

prostředků není normativní. V roce 2007 přistoupil odbor sportu k celkové změně přidělování 
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prostředku. Škola musí formou přihlášky do Rozvojového programu specifikovat rozpočtovou 

skladbu v oblasti mezd a v oblasti ONIV na sportovní přípravu. 

 Porovnáním jednotlivých výší účelových prostředků bylo zjištěno, ţe oblast sportu není 

dostatečně zabezpečená. Největším problémem podpory sportovní přípravy je kaţdoroční 

proměnlivost výše přidělených finančních částek a také termínová nejistota. Náhlé meziroční 

propady a někdy naopak posílení pak zkreslují dlouhodobé bilance sledované v časových 

návaznostech. Výše přidělených prostředků se v kaţdém roce značně lišila, výjimkou je pouze 

rok 2010 kdy byla výše stejná jako v roce předchozím. Finanční podpora sportu nedosáhla 

v hodnoceném období ani v jednom roce poţadované výše, coţ kaţdoročně znamená značnou 

nejistotu při financování. Škola musí kaţdoročně minimalizovat náklady za nájmy 

v zařízeních, v nich zabezpečuje ţákům sportovní trénink. Toto pak umoţňuje vloţit tyto 

finanční prostředky do jiných poloţek, které zefektivňují tréninkový proces. Řešením 

špatného financování sportovní přípravy je změna techniky způsobu financování, a to  

normativním způsobem a rozdělením nákladů na sportovní přípravu mezi stát a zřizovatele 

školy. 
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