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1 ÚVOD 

 

V posledních letech se začal mnohem více řešit problém pohybové aktivity, ať už 

v médiích nebo v tisku. Hlavní příčinou je, že lidé v současné uspěchané společnosti nemají 

po náročném pracovním dni už náladu ani energii věnovat se nějaké tělesné aktivitě.  A to 

samozřejmě vede k řadě zdravotních obtíží (obezita, srdeční potíže, apod.). Nemluvě o stále 

častějších případech obezity u dětí, které místo pohybu venku tráví volná odpoledne po škole 

hodinami u počítače.  

 

Tato bakalářská práce, s názvem Podpora sportu v obci, je zaměřena na konkrétní 

sportovní areál, který byl v průběhu let 2006 – 2007 vybudován v malé obci Nošovice a 

prostřednictvím kterého obec zabezpečuje sportovní vyžití svých obyvatel. Rovněž popisuje, 

jak obec tento areál podporuje a to především po finanční stránce, a také k jakým účelům se 

areál využívá.  

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat výdaje z rozpočtu obce na provoz 

sportovního areálu v letech 2007 – 2011. Zda se tyto výdaje zvyšovaly, snižovaly anebo se 

pohybovaly na stejné úrovni. A rovněž analyzovat, které výdajové položky se nejvíce a 

nejméně podílely na celkových výdajích na provoz areálu.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole 

jsou vysvětleny základní pojmy a definice týkající se sportu a tělesné kultury (co je to tělesná 

kultura, sport, tělesná výchova, pohybová rekreace, apod.), je zde nastíněna stručná historie 

tělovýchovy a sportu, tělesná kultura a sport ve veřejném sektoru, způsoby financování 

tělesné kultury a sportu ze soukromých a veřejných zdrojů. Dále je zde uvedena základní 

charakteristika obcí, druhy obcí v ČR, jaké jsou orgány obce a podstata podpory sportu a 

tělovýchovy v obcích.  

 

Třetí kapitola se věnuje hospodaření obce. Nejprve je objasněno, co je to rozpočet obce 

a jaké jsou jednotlivé druhy příjmů a výdajů obecního rozpočtu. Je zde nastíněna základní 

struktura územního rozpočtu jak běžného tak i kapitálového. Jsou zde také uvedeny obecné 

informace o obci Nošovice, ve které se sledovaný sportovní areál nachází. V další části této 

kapitoly je provedena analýza vývoje celkových příjmů a výdajů rozpočtu obce Nošovice 

v letech 2007 – 2011. 
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V úvodu čtvrté kapitoly je uvedeno, jak probíhala výstavba sportovního areálu v obci 

Nošovice, odkud obec získala finanční prostředky na realizaci tohoto projektu a kolik celá 

tato výstavba stála. Obec má kromě výdajů také příjmy z pronájmu areálu, jejichž vývoj je 

zde rozepsán. Pak už je kapitola věnována analýze vývoje jednotlivých položek výdajů na 

provoz sportovního areálu, jak se tyto položky podílely na celkových výdajích. Nakonec je 

provedena analýza celkových výdajů z rozpočtu obce na provoz tohoto areálu. Zda se tyto 

výdaje ve sledovaném období zvyšovaly, snižovaly nebo se pohybovaly na stejné úrovni a 

v jakých letech byly nejvyšší a nejnižší.  

 

Při zjišťování cíle bakalářské práce byla použita metoda analýzy časových řad a sběru 

dat. Časovou řadu zahrnuje pět po sobě jdoucích let a to od roku 2007, kdy byla výstavba 

areálu dokončena až po rok 2011.  

 

Při zpracování bakalářské práce byly informace čerpány z odborné literatury, ze 

základní legislativy, například ze zákona o podpoře sportu, zákona o obcích apod. A dále pak 

z interních informací obecního úřadu (závěrečné účty obce, účetní knihy, rozpočet obce 

apod.).   
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2 SPORT A TĚLOVÝCHOVA V OBCÍCH 

 

2.1 Pojetí sportu v současné společnosti 

Pojem sport se odvozuje od latinského slova „disportare“ a od starofrancouzského „le 

désporter“, což lze přeložit jako bavit se nebo příjemně trávit volný čas. Slovo sport se 

postupně začalo vztahovat i na pohybové činnosti charakteristické zvláštní formou a obsahem. 

Jsou vymezeny pravidly a prováděny závodně, soutěživou formou. 

 

V poslední době se ve světě šíří pojem sport pod heslem „Sport pro všechny“, který 

zdůrazňuje původní pojetí sportu, kdy se soutěžení orientovalo na překonávání jednotlivých 

stupňů zdatnosti jedince. Upozorňuje na nedostatek pohybu lidí v současné moderní vyspělé 

společnosti, s čímž souvisí vyšší výskyt srdečně-cévních a dalších civilizačních chorob. 

Tělesná aktivita by se měla také stát součástí trávení volného času a regenerace sil.
1 

 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu pojem sport představuje všechny formy 

tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních 

výkonů v soutěžích všech úrovní.  Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i 

neorganizovaný sport a pohybová rekreace určena širokým vrstvám obyvatelstva.
2 

 

Vědní obor, který komplexně studuje pohybovou činnost člověka, se nazývá 

kinantropologie – tento pojem vznikl ze tří řeckých slov – KIN (pohybovat se), ANTROPO 

(člověk) a LOGIE (slovo). Zabývá se výzkumem struktury a vlivu pohybu na člověka.
3 

 

Tělesná kultura se dá definovat jako využívání pohybových aktivit jako faktoru tělesné 

přípravy pro životní praxi, optimalizaci tělesného stavu a rozvoj osobnosti. Je to určitá forma 

sociálně-kulturní činnosti společnosti, ve které se odráží činnost sociálních skupin, kolektivů, 

organizací i jednotlivců. Tělesná kultura v sobě zahrnuje také celou řadu specifických činností 

jako sport, tělesnou výchovu, turistiku nebo pohybovou rekreaci.
1 

 

Tělocvičné aktivity se dělí do tří skupin: 

 tělesná výchova 

 sport 

 pohybová rekreace 
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Obr. 2.1 – Subsystémy tělocvičné aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu, Praha: 

Ekopress s.r.o., 2006. 192 s. ISBN 80-86929-04-3 (s. 11) 

 

Sport je rekreační fyzická aktivita, která tvoří složku volného času a životního stylu, ve 

vrcholové podobě prováděna i jako profese. Je to specifická oblast tělocvičné aktivity, jejímž 

obsahem je primárně uspokojována potřeba pohybu, prožitku a seberealizace jedince. Je 

charakteristický snahou po dosažení co nejvyššího výkonu. Základně se sport člení na 

individuální a kolektivní. Dále ho lze dělit na vrcholový, výkonností a sportovní výchovu 

mládeže.
4 

 

Tělesná výchova je pedagogický proces, ve kterém se jako hlavního prostředku využívá 

tělesných cvičení sloužících k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji jeho 

osobnosti. Prostřednictvím tělesné výchovy je upevňováno zdraví, fyzická i psychická 

zdatnost, jsou rozvíjeny také pohybové schopnosti, dovednosti a morální kvality.
3 

 

Pohybová rekreace umožňuje zdokonalování tvořivých sil člověka, má také velký vliv 

na intelektuální, tělesný a sociální rozvoj osobnosti. Je prováděna zájmově ve volném čase a 

musí naplňovat a uspokojovat potřeby těch, jímž je určena (zábava, odpočinek, vzdělání).
4 

 

Tělovýchovná jednota nebo také sportovní klub je základní organizační článek vyšší 

zastřešující tělovýchovné organizace (asociace), např. ČSTV, Sokol apod.  
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Sportovní svaz je střešní organizace, která sdružuje oddíly tělovýchovných jednot 

jednoho sportovního odvětví a má propojení na mezinárodní sportovní organizace.  

Sportovní a tělovýchovné zařízení je uměle vytvořené prostředí pro sportování a 

tělesnou přípravu, např. hřiště, tělocvična, bazén, stadion, lyžařský vlek apod.
1 

 

 

2.2 Historie tělovýchovy a sportu 

Již v primitivních lidských tlupách sloužily sportovní soutěže a hry k budování 

loveckých a bojových návyků (např. u amazonských Indiánů a u kmenů na Nové Guineji). 

Z čínské kultury pocházejí známé školy bojových umění jako karate, taekwondo, jiu jitsu, 

apod.  

Sport a tělesná cvičení jsou spojovány především s olympijskými hrami, jejichž vznik 

se klade do roku 776 př. n. l.  

V evropském středověku byla dlouhou dobu tělesná příprava výsadou šlechty 

(ozbrojená družina krále). Známé jsou hlavně středověké rytířské turnaje, oblíbenou zábavou 

šlechty byl rovněž lov a s tím související jízda na koni. Provozoval se také šerm, lukostřelba, 

tanec apod.  

V Evropě souběžně vznikaly dva systémy – švédský systém zdravotní gymnastiky 

(zdravotně zaměřený systém tělesných cvičení) a německý turnerský systém (zdůrazňoval 

branné aspekty sportu a tělocviku). Podle turnerského vzoru byla v roce 1862 založena první 

česká tělocvičná organizace Sokol. 

Větší rozvoj a organizovanost ve sportu se začala projevovat až na konci 19. století, což 

vyvrcholilo založením novodobých olympijských her v roce 1896. Sport postupně přestával 

být soukromou záležitostí a stal se předmětem zájmu celé společnosti.  

Do české historie se sport zapsal jako významný prvek emancipačně-nacionálního hnutí 

při formování moderního českého národa v rámci Rakouska a později rakousko-uherské 

monarchie. 

 

1 
NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv, Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s. ISBN 978-80-

7357-66-0 

2 
Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

Dostupný také z: http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu 

3 
JAKUBŠOVÁ, Zlatava, Úvod do kinantropologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011. 

54 s. ISBN 978-80-248-2404-8 

4
 HOBZA, Vladimír. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu, Praha: Ekopress s.r.o., 2006. 

192 s. ISBN 80-86929-04-3 
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V roce 1897 vznikla Dělnická tělovýchovná jednota. Ke konci 19. století přicházela do 

Čech nově se objevující sportovní odvětví jako veslování, bruslení, cyklistika, atletika, 

kopaná, tenis, lyžování, turistika, apod. Do 1. světové války se vytvořil základní 

institucionální rámec sportu na území dnešní ČR. V roce 1918 sehráli významnou roli 

sokolové, díky kterým v nově vzniklé Československé republice získal sport poměrně výsadní 

postavení. 

V roce 1941 byla zastavena činnost Sokola (řada předních funkcionářů zahynula nebo 

byla popravena) a dalších tělovýchovných organizací. Po osvobození v roce 1945 započal boj 

o sjednocení celého tělovýchovného hnutí. V březnu 1948 byla vyhlášena jednotná 

dobrovolná organizace Sokol. Na konci roku 1956 byl přijat nový zákon o organizaci 

československé tělesné výchovy a sportu (tradiční pojetí dobrovolnosti).  

Po rozpadu Československa v roce 1993 se znovu objevil jako největší sportovní 

organizace Český svaz tělesné výchovy. 

Na konci 20. a počátkem 21. století moderní sport velmi silně ovlivnil českou 

společnost a stal se nedílnou součástí našeho veřejného života. Ve všech sportovních 

organizacích v České republice je organizováno na 2,5 milionu členů.
5 

 

 

2.3 Tělesná kultura a sport ve veřejném sektoru 

Ústředním orgánem státní správy v oblasti sportu je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, které zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu. 

Vytváří také podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, pro 

rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených občanů; vydává antidopingový 

program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování; rozhoduje o akreditaci vzdělávacích 

zařízení působících v oblasti sportu, apod.
6 

 

Většina organizací působících v ČR v oblasti masového, výkonnostního a vrcholového 

sportu používá právní formu občanského sdružení (nebo obecně prospěšná společnost – 

nestátní neziskové organizace) případně mohou vznikat sportovní kluby na bázi obchodních 

společností – akciové společnosti, společnost s ručením omezeným, příspěvkové organizace 

zřízené státem a obcemi, nebo také živnosti.
7 

 

5 
NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv, Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s. ISBN 978-80-

7357-66-0 
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Dobrovolné sportovní organizace jsou v České republice utvářeny na základě zákona o 

svobodě sdružování. Jedná se o občanská sdružení, jejichž stanovy jsou zaregistrované u 

Ministerstva vnitra ČR. Většina občanských sdružení a sportovních federací je sdružena ve 

vrcholných organizacích, z nichž nejznámější je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

 

V jednotlivých krajích působí oblastní sportovní federace, jejichž úkolem je především 

udržovat kontakt mezi sportovními kluby a vrcholnou organizací a působit jako informační 

centrum pro daný kraj. Sportovní kluby na místní úrovni tvoří základ sportovního hnutí 

v České republice, vlastní 90% sportovních zařízení a na základě strategií jednotlivých 

sportovních federací organizují soutěže a rekreační sporty. 

 

 Protože v tělesné kultuře vedle sebe existují obě formy financování provozu a rozvoje, 

jsou činnosti tělesné kultury realizovány ziskovým, ale i neziskovým sektorem. Podíl 

ziskového sektoru je co do počtu subjektů, které realizují sportovní aktivity, sice menší, ale 

zvyšuje se jeho ekonomická váha měřená podílem na celkové produkci HDP. Komercializace 

sportu a pohybové rekreace tomuto trendu velmi významně napomáhá.  

 

Ve státním a samosprávném sektoru zajišťují činnosti tělesné kultury následující 

subjekty:  

a) v oblasti tělesné výchovy to jsou především školy všech typů (od základních až po 

školy vysoké), včetně branné výchovy na státních vysokých školách řízených 

ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany 

 

b) nabídka v pohybové rekreaci je zajišťována prostřednictvím: 

 obcí, měst a sdružení obcí 

 příspěvkových organizací obcí a měst, zajišťujících v daném vymezeném 

rozsahu provoz sportovních, tělocvičných a rekreačních zařízení pro své 

občany 

 ziskově orientované obchodní společnosti, u kterých je ve většině případů 

jediným vlastníkem obec, a které jsou zřizovány za účelem komerčního využití 

existujících nebo nově budovaných sportovních, tělocvičných a víceúčelových 

volnočasových zařízení 
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c) vrcholový sport je ve veřejném sektoru podporován prostřednictvím komplexního 

financování specializovaných zařízení rezortních středisek vrcholového sportu. Tato 

centra slouží k podpoře státní sportovní reprezentace.
8
 

 

2.4 Financování tělesné kultury a sportu 

Financování tělesné kultury a sportu je zabezpečováno ze dvou zdrojů a to 

prostřednictvím veřejných a soukromých financí. V mnohých případech dochází k prolínání 

financování z obou zdrojových oblastí, tzv. vícezdrojové financování. 

 

Obr. 2.2 – Schéma vícezdrojového financování tělesné kultury 

státní rozpočet (MMR)      státní rozpočet (MŠMT) 

 

místní rozpočty        místní rozpočty 

 

vlastní příjmy        vlastní příjmy sportu 

 

soukromé zdroje        soukromé zdroje 

 

firmy domácnosti        

 

          firmy domácnosti 

 

 

 

 

státní rozpočet   místní  domácnosti 

(MŠMT, MV, MO)  rozpočty 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu, Praha: 

Ekopress s.r.o., 2006. 192 s. ISBN 80-86929-04-3 (s. 52) 

 
 

Vícezdrojový systém financování, který je zde uplatňován, vytváří disponibilní fond 

sportu a tělovýchovy.  Podle rezoluce Rady Evropy, která ve svém článku II uvádí, že sport 

jako významný faktor lidského rozvoje musí být vhodným způsobem umožněn a podporován 

veřejnými fondy, má i organizovaná dobrovolná tělovýchova a sport být financován z těchto 

zdrojů.
9
  

 

6 
Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

Dostupný také z: http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu 

7 
KOSÍK, Miloš. PACUT, Miroslav. Organizace sportu. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2009. 86 s. ISBN 978-80-248-2017-0 

8
 HOBZA, Vladimír. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu, Praha: Ekopress s.r.o., 2006. 

192 s. ISBN 80-86929-04-3 

 sport pohybová 

rekreace 

tělesná výchova 
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Obr. 2.3 – Schéma disponibilního fondu sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv, Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 

s. ISBN 978-80-7357-66-0 (s. 102) 

 

Schéma disponibilního fondu sportu je zobecněním všech zdrojů existujících v této 

specifické sféře lidské společnosti, záleží na úrovni prováděného sportu. Zejména u sportu pro 

všechny hrají dominantní roli především výdaje rodin, výdaje místních rozpočtů a částečně i 

státního rozpočtu. U vrcholového sportu jsou hlavním zdrojem příjmů hlavně poplatky 

televize, příjmy z reklam a podpora velkých podniků (tzv. sponzorství).
9 

 

2.4.1 Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů 

I přesto, že všechny složky tělesné kultury jsou výrazně podporovány dotacemi 

z veřejných rozpočtů, je vzhledem k rozšířenosti a oblíbenosti „sportu pro všechny“ největším 

zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností.  

Bohužel je však v této oblasti velmi obtížné získat bližší údaje. Provádí se různé 

průzkumy a dotazování.
10 

 

2.4.2 Financování tělesné kultury z veřejných zdrojů 

Vláda využívá pro transfery do amatérských sportovních organizací (občanských 

sdružení) formu dotací. Existují dva základní druhy dotací a to účelové (specifické) a 

neúčelové.  

 

 

Disponibilní 

fond sportu a 

tělovýchovy 

Výdaje rodinných rozpočtů na 

sportování svých členů Výdaje státního 

rozpočtu 

Výdaje místních 

rozpočtů 

Výnosy vlastní 

hospodářské činnosti 

sportovních klubů 

Výnosy ze sportovní 

činnosti sportovních klubů 
Reklamy prostřednictvím 

agentur 

Podpora velkých 

podniků a firem 

Výnosy 

sportovních 

loterií a sázek 

Poplatky televize a 

ostatních médií za 

sportovní reportáže 
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Jiným kritériem rozdělení dotací je způsob, jakým je příjemce získává. Pokud má 

příjemce na dotaci nárok a dostává ji pravidelně, jedná se o nárokové dotace. Ale pokud musí 

příjemce o dotaci požádat a splňovat určitá kritéria, jedná se o nenárokovou dotaci.
 

 

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu 

zahrnuje tyto oblasti: 

 dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa 

 dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 dotace z místních rozpočtů (krajských, městských a obecních)
9
 

 

Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do sportovních 

organizací zejména na: 

 zabezpečení sportovní reprezentace 

 zabezpečení sportovních center mládeže 

 zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu (sportovní talent, 

sport a škola, sport zdravotně postižených, sport pro všechny) 

 investice do sportovních zařízení 

 podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru
11

 

 

Členství ČR v Evropské unii umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti i subjektům územní samosprávy (krajům, obcím, svazkům obcí) a 

jimi zřizovaným a zakládaným organizacím. 

 

Kraje sdružené do regionů soudržnosti připravily pro období 2007 – 2013 své vlastní 

regionální operační programy (ROP). Na tyto programy připadá částka 4,66 mld. eur. ROP 

podporují aktivity náležící do působnosti obcí nebo krajů a tím dávají možnost lepšího 

vystihnutí specifik regionů a příležitostí rozvoje. 

 

Obce a kraje mohu dále podporovat sportovní a volnočasové aktivity v rámci své 

samostatné působnosti. A to hlavně účelovými dotacemi běžnými (na financování provozních 

potřeb) i kapitálovými (investičními).
9 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vypisuje grantové programy pro podporu 

sportu – vládní programy finanční pomoci sportu. Pro rok 2011 byly vyhlášeny 4 programy: 

I. Sportovní reprezentace ČR 

II. Sportovně talentovaná mládež 

III. Všeobecná sportovní činnost 

IV. Údržba a provoz sportovních zařízení a investiční program 

 

Tyto programy jsou určeny nestátním neziskovým organizacím, zejména občanským 

sdružením v oblasti sportu. Cílem Programu I je podpora přípravy reprezentantů v kategoriích 

seniorů a juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích organizovaných 

mezinárodními sportovními federacemi, Mezinárodním olympijským výborem a Národním 

paralympijským výborem.  Současně jsou podporovány významné mezinárodní sportovní 

akce pořádané v České republice, které jsou projednány a schvalovány samostatně.
12

  

 

Cílem Programu II je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských 

sdruženích ve věkové kategorii do 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je 

podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. Dotace je 

určena sportovním svazům, organizacím, asociacím a federacím, které jsou členy 

mezinárodních sportovních federací.  Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou 

mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů.
13 

 

Cílem Programu III je podpora všeobecné sportovní činnosti, zejména podpora 

celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti žáků, studentů 

škol, vysokoškoláků a soutěží školních a studentských sportovních organizací. Dále je to 

podpora specializovaných sportovních sdružení s celorepublikovou působností s účelovým 

zaměřením na zapojení zdravotně postižené mládeže a dospělých do pravidelné sportovní 

činnosti.
14 

 

Cílem Programu IV je podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora 

udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti a podpora 

udržování a provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a 

sportovních talentů. Údržbou je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, 

předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. Opravou se rozumí odstraňování 
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materiálního opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího stavu 

nebo do provozuschopného stavu.
15 

 

U všech programů se dotace realizují na základě Rozhodnutí pro poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu ČR pro příslušný kalendářní rok. 

 

 

2.5 Základní charakteristika obcí 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí území obce. Je to veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek. 

Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
16 

 

V důsledku probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování 

různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní samosprávu je postavení 

obce stále významnější.  

Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně užívá 

vymezené (katastrální) území a které má právo na samosprávu zakotvené v Ústavě. 

V demokratických zemích má obec postavení územního samosprávního společenství, 

nestátního subjektu.  

 

 

9 
NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv, Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s. ISBN 978-80-

7357-66-0 

10
 HOBZA, Vladimír. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu, Praha: Ekopress s.r.o., 2006. 

192 s. ISBN 80-86929-04-3 

11
 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011. 132 s. ISBN 978-80-248-2439-0 

12
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásady programu I pro rok 2011 až 2014. [online]. 2012. [22. 

4. 2012]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/13040 

13
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásady programu II pro rok 2011 až 2014. [online]. 2012. [22. 

4. 2012]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/13041 

14
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásady programu III pro rok 2011 až 2014. [online]. 2012. [22. 

4. 2012]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/13042 

15
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zásady programu IV pro rok 2011 až 2014. [online]. 2012. [22. 

4. 2012]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/13043 
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V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky: 

 území 

 občané ČR s trvalým pobytem, občané s čestným občanstvím obce 

 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce (na katastrálním území obce)
17

 

 

Druhy obcí v ČR 

 obce, které nejsou městy 

 města v závislosti na počtu obyvatel (od 3 000 obyvatel) 

 obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností 

 statutární města 

 hlavní město Praha 

 

2.6 Orgány obce 

 zastupitelstvo obce 

 rada obce 

 starosta 

 obecní úřad 

 orgány zastupitelstva obce a rady obce – výbory a komise 

 

2.6.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Při stanovení počtu členů 

zastupitelstva se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

 

 

16 
Zákon č. 128/2000 S., o obcích (obecních zřízení). Dostupný také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-

2000-Sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html 

17
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4 
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Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, 

například schvalovat program rozvoje obce, schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, 

zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, atd.  

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání 

svolává a zpravidla řídí starosta.
18 

 

2.6.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti, ze své činnosti 

se odpovídá zastupitelstvu obce. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc 

starosta, nestanoví-li zákon jinak. 

Tvoří ji starosta, místostarosta (případně místostarostové) a další členové rady voleni 

z řad členů zastupitelstva. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů. 

Schází se podle potřeby a její schůze jsou neveřejné.   

Radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 

provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, vydávat nařízení 

obce, ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce, atd.
18

  

 

2.6.3 Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek. Do funkce ho volí zastupitelstvo obce z řad svých 

členů. Starosta i místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce 

odpovídají zastupitelstvu.  

Starosta odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok, 

je zodpovědný za informování veřejnosti o činnosti obce, atd. Starosta svolává a zpravidla řídí 

zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání 

zastupitelstva a zápis z jednání rady.
18

  

 

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit 

jim některé úkoly. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 

kdy starosta nevykonává funkci, což je například v době, kdy je starosta dočasně pracovně 

neschopný, když je na dovolené, na kterou má nárok, apod.
18

  

 

2.6.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (je-li tato funkce 

zřízena) a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 
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Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, 

v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá 

výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem.
18

  

 

2.6.5 Výbory a komise 

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije 

alespoň 10% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní 

menšiny. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Počet členů výboru je vždy 

lichý a schází se dle potřeby.  

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je též 

výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.
18

  

 

 

2.7 Podpora sportu a tělovýchovy v obcích 

Ve všech vyspělých státech světa je povinná školní tělovýchova vždy financována 

rozpočty obcí přes rozpočty škol. 

Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec výrazně ovlivnit také 

činnost sportovních organizací na svém území. Na druhou stranu žádný právní předpis 

neukládá obci konkrétní povinnost podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území.
19 

 

Obce v České republice pomáhají tělovýchovným jednotám a sportovním klubům. 

Zejména na venkově se často využívá nepeněžní plnění, například věcné poskytnutí materiálu 

na opravu sportovního zařízení, sekačky na trávu, nové sportovní pomůcky, apod. Důležitý je 

vztah mezi tělovýchovnou jednotou a obecním zastupitelstvem. Často se využívá formy 

pronájmu městského sportovního zařízení místní tělovýchovné jednotě za symbolickou cenu. 

Další využívanou formou je poskytnutí obecních pozemků do užívání tělovýchovné jednoty 

pro potřebu sportu, vlastníkem zůstává obec. 

 

 

 

18 
Zákon č. 128/2000 S., o obcích (obecních zřízení). Dostupný také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-

2000-Sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html 
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V roce 2001 byl přijat zákon o podpoře sportu, díky kterému se příspěvky obcí na 

místní rozvoj sportu výrazně zvýšily. Obce přebírají finančně velmi náročná sportovní a 

tělovýchovná zařízení od sportovních organizací nebo budují nová, jako například aqvapark, 

spoluvlastní lyžařské areály apod. Obce také poskytují finanční příspěvky na mládežnická 

družstva v tělovýchovné jednotě.
20

 

 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů,  

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
21

 

 

Existují různé varianty, jak obec zajišťuje tok peněžních prostředků do preferovaných 

oblastí, např.: 

 Financování přímo z rozpočtu – přes kapitolu školství (sportovní výuka, mzdy 

pedagogů, správců hřišť, apod.; přes kapitolu Jiné výdaje (výdaje spojené s údržbou a 

rozvojem lesních porostů, parků a veřejných prostranství) 

 Založení organizace – obec může založit i speciální organizaci, která bude zajišťovat 

sportovní příležitosti v dané oblasti 

 Jednorázové dary – obce je poskytují za jistých mimořádných okolností, např. výroční 

oslavy (zakoupení trávní sekačky, rolby) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
19

 DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011. 132 s. ISBN 978-80-248-2439-0 

20 
NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv, Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 512 s. ISBN 978-80-

7357-66-0 

21 
Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

Dostupný také z: http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu 



21 
 

3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE 

 

3.1 Hospodaření obce 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a 

rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. 

 Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím.  

 Zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu je vyhrazeno radě 

obce.
22

  

 

 

3.2 Rozpočet obce 

Každá obec musí každoročně sestavovat svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. 

Rozpočet představuje bilanci příjmů a výdajů obce v daném roce. Dlouhodobým cílem 

hospodaření obce by měl být vyrovnaný rozpočet, případně rozpočet přebytkový. Rozpočet 

schvaluje zastupitelstvo obce.  

 

Hospodaření obcí (jejich účetnictví) podléhá povinnému auditu, tato povinnost vyplývá 

ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Audit většinou bezplatně zajišťuje 

obcím ve svém správním obvodu krajský úřad.
23

  

 

3.2.1 Příjmy rozpočtu obce 

Příjmy obecních rozpočtů jsou poměrně různorodé. Existují příjmy, které může územní 

samospráva ovlivnit (svým rozhodnutím nebo svou činností) a příjmy, které naopak ovlivnit 

nemůže (rozhoduje o nich stát). 

 

Daňové příjmy obcí tvoří rozhodující část zdrojů hospodaření obcí, průměrný podíl je 

57 – 60% na celkových příjmech obcí. Zahrnují jednak výnosy daní nebo podíly na nich 

(důchodové a majetkové daně) a také příjmy z poplatků.
23

  

 

 

22
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení). Dostupný také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-

2000-Sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni%29.html 
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Existují tři druhy poplatků 

 místní poplatky (např. poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze 

vstupného, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, poplatek za 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, apod.), 

 správní poplatky za správní úkony, které obce vykonávají v rámci přenesené 

působnosti (při ověření podpisu na listině, vydání stavebního povolení, apod.), 

 poplatky spojené se životním prostředím (poplatky za vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových, za uložení odpadů, apod.). 

 

Nedaňové příjmy obcí vznikají z vlastní hospodářské činnosti obce a slouží k částečné 

úhradě služeb, které poskytuje obec. Patří zde především příjmy od vlastních neziskových 

organizací, příjmy z vlastního podnikání, a to zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl na 

zisku podniků s majetkovým vkladem obce, z pronájmu majetku ve vlastnictví obce, příjmy 

z obchodování s cennými papíry. 

Nedaňové příjmy lze také označit jako „uživatelské poplatky“.  Mohou zahrnovat platby 

za vodné, stočné, z užívání obecních bytů, apod.
23 

 

Kapitálové příjmy obcí zahrnují příjmy obcí z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou 

alternativou příjmů z pronájmu majetku.  

 

Dotace obcím (transfery) jsou poskytovány z jiných veřejných rozpočtů, zejména se 

jedná o dotace ze státního rozpočtu. Dále to pak mohou být dotace ze státních fondů, od krajů 

a dotace z fondů EU.  

 

3.2.2 Výdaje rozpočtu obce 

Územní rozpočty se velmi výrazně podílejí na zabezpečování a financování veřejných 

statků pro obyvatelstvo. Jsou rozmanité a lze říci, že územněsprávní celky mohou ze svého 

rozpočtu financovat téměř cokoli.  

Alokační výdaje spojené se zabezpečováním veřejných statků tvoří největší skupinu 

výdajů rozpočtů, dělí se na běžné a kapitálové. 

 

Mezi tyto výdaje patří například výdaje na 

 preferované veřejné statky, což je například základní vzdělání, 
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 zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti (obecní policie a hasiči), 

 veřejné osvětlení, 

 veřejné komunikace (chodníky, ulice, apod.), 

 veřejnou zeleň (park), 

 výstavbu a provoz čističek odpadních vod, budování skládek odpadu, apod., 

 vlastní správu a samosprávu, 

 financování výdajových programů (např. výdaje na péči o rodinu a děti, programy 

zlepšení péče o zdraví, apod.).
23

 

 

Důležité je členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování na výdaje plánované a 

neplánované. 

Plánované výdaje jsou výdaje, které se pravidelně opakují, např. výdaje na financování 

provozu škol, výdaje na učební pomůcky, na provoz obecního úřadu, platy zaměstnanců 

obecního úřadu, apod.  

Neplánované výdaje se mohou vyskytnout v průběhu rozpočtového období, např. 

finanční podpory z rozpočtu obce poskytované občanům při živelních katastrofách, sankční 

výdaje. Většinou jsou financovány z rezerv, které si obec a region ve svém rozpočtu vytváří.
24

  

 

 

3.3 Struktura územního rozpočtu 

  Ve většině zemí se rozpočet obce zpravidla sestavuje ve dvojím průřezu a to běžný a 

kapitálový rozpočet. Oddělení běžného hospodaření od hospodaření investičního 

(dlouhodobého) umožňuje přehledně analyzovat na co jsou vynakládány daňové i nedaňové 

příjmy a také umožňuje analyzovat nutnost využívání návratných příjmů na financování 

investic a únosnou výši dluhové služby.
25

  

 

Běžný rozpočet je bilance běžných příjmů a běžných výdajů, z nichž většina se 

každoročně opakuje, vztahují se k danému rozpočtovému roku. Běžnými příjmy se financují 

neinvestiční potřeby prostřednictvím běžných výdajů.  

 

 

23
 PEKOVÁ, Jitka. PILNÝ, Jaroslav. JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. 

Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5 

24
 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. 

ISBN 80-7261-086-4 
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Tab. 3.1 – Schéma běžného rozpočtu 

Příjmy Výdaje 

Daňové 

 svěřené daně 

 sdílené daně 

 místní (a regionální) daně 

 správní poplatky 

 všeobecné veřejné služby (VS apod.) 

 veřejný pořádek (policie, hasiči) 

 vzdělání 

 péče o zdraví (veřejné zdravotnictví) 

 bydlení 

 komunální služby 

 na podnikání 

 ostatní běžné výdaje (nahodilé, 

placené pokuty) 

 placené úroky 

 běžné dotace jiným rozpočtům 

Nedaňové 

 uživatelské poplatky za služby 

 příjmy z pronájmu majetku 

 příjmy od vlastních neziskových org.  

 zisk z podnikání 

 ostatní 

Přijaté transfery (dotace) 

 běžné dotace ze státního rozpočtu 

 běžné dotace ze státních fondů 

 od územních rozpočtů 

 ostatní běžné příjmy (nahodilé, přijaté 

dary, sankce) 

(Saldo – přebytek)  (Saldo – schodek) 
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5 (s. 62) 

 

Běžný rozpočet může být sestaven jako vyrovnaný – příjmy by se měly rovnat výdajům, 

nebo jako deficitní, kdy jsou běžné příjmy menší než běžné výdaje. Tyto dva vztahy ukazují 

na zhoršené hospodaření obce. 

 

Příjmy, které se vztahují na financování investičních potřeb, které přesahují období 

jednoho rozpočtového roku, se zachycují v kapitálovém rozpočtu. Tyto příjmy a výdaje jsou 

zpravidla jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet by měl sloužit ke kumulaci 

zdrojů na získávání dlouhodobých aktiv, protože výdaje na investiční projekty jsou poměrně 

velké.
25

  

 

 

Tab. 3.2 – Schéma kapitálového rozpočtu 

Příjmy Výdaje 

 z prodeje majetku 

 kapitálové přijaté dotace z rozpočtové 

soustavy 

 příjmy z půjček 

 příjmy z emise vlastních obligací 

 přebytek běžného rozpočtu 

 na investice 

 kapitálové dotace jiným rozpočtům 

 na nákup obligací, akcií 

 poskytování střednědobé a 

dlouhodobé půjčky 

 splátky dříve přijatých půjček 
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 dary na investice apod.  krytí deficitu běžného rozpočtu 
Zdroj: PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5 (s. 63) 

 

 

3.4 Obec Nošovice 

Počet obyvatel  994 (k 1. 1. 2012) 

Katastrální výměra  646 ha 

Nadmořská výška  346 m. n. m. 

 

V obci se nachází pošta, zdravotnické zařízení, škola i školka, knihovna, vodovod a je 

zde plynofikace.
31

  

 

Obec Nošovice se nachází asi 7 km od okresního města Frýdek-Místek a lze ji 

považovat za vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd a do údolí řeky Morávky, která 

pramení u hranic se Slovenskem. 

 

Nošovice, původně Potměnošovice, vznikly kolem roku 1447. Pověst vypráví, že 

původní název obce byl odvozen od toho, že místní lidé tajně v noci – tedy potmě – nosili 

v nůších sukno na panskou valchu, aby nemuseli platit vrchnosti poplatek. Aby se tato 

povinnost platit od každého kusu obešla, domluvil se valchař s obyvateli, že mohou nosit 

materiál do valchy potmě. Byl k tomu vybrán jeden obyvatel a ten dostal přezdívku 

Potměnoš.  

Tato pověst se stala také námětem na vytvoření znaku obce, který vznikl v roce 1997 – 

v černém štítě pod zlatou hlavou s křížem přeloženým zeleným krojidlem (symbol 

zemědělství – část pluhu ke zpracovávání půdy) a limpou (symbol pivovarnictví – 

sladovnické hřeblo, lopatka k přehrabávání sladu při jeho sušení) je dominantní figura zlaté 

nůše (viz příloha).  

První písemná zmínka o Nošovicích je z roku 1573. V té době došlo k odtržení 

zástavního frýdeckého panství od knížectví těšínského a k jeho nucenému odprodeji. V kupní 

smlouvě bylo tehdy město Frýdek s šestnácti dědinami, mezi nimi i Nošovice pod původním 

názvem Potměnošovice. 

 

25
 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 

2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5 
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Zdejší obyvatelé pracovali především v zemědělství, tkalo se zde plátno a na počátku 

19. století místní sklářská dílna produkovala vojenské polní láhve. V roce 1875 byla v obci 

vystavena škola.  

 

Od roku 2002 mohou turisté využívat cykloturistické stezky Beskydy Radegast Cyklo 

Track. Začíná u pivovaru v Nošovicích, prochází malebným prostředím Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy a Těšínskou pahorkatinou. Ve čtyřiceti hospůdkách na 53 kilometrech této 

trasy lze najít vhodná místa k odpočinku a osvěžení. Je napojena na stávající mezinárodní 

cyklistický okruh Euroregionu Těšínské Slezsko a cyklistickou Beskydsko-karpatskou 

magistrálu.  

 

Okolí obce je ideální pro turistiku a cykloturistiku. Ke koupání slouží přírodní říční 

koupaliště. Ke sportu lze využít místní sportovní a společenský areál, který byl vybudován 

v roce 2006 a navazuje na areál základní školy.
32

  

 

Místní sdružení v obci 

 Myslivecké sdružení Nošovice – Lhoty 

 Sbor dobrovolných hasičů Nošovice 

 Sportovní klub Nošovice – Lhoty 

 Klub seniorů Nošovice 

 

Sportovní klub má dlouholetou tradici spojenou s fotbalem ve všech věkových 

kategoriích v okrese Frýdek-Místek. Kromě fotbalového oddílu klub zahrnuje i oddíl šipkařů 

Radegast team a turistický oddíl Medvídci.
33 

 

 

 

 

 

 
31

 Obec Nošovice. Základní informace. [online]. 2012. [22. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.nosovice.cz/index.php?nid=517&lid=cs&oid=6909 
32

 Obec Nošovice. Historie a současnost. [online]. 2012. [22. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.nosovice.cz/index.php?nid=517&lid=cs&oid=7558 
33

 SK Nošovice – Lhoty, o. s. SK Nošovice-Lhoty. [online]. 2012. [22. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.sknosovicelhoty.cz/ 
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3.5 Rozpočet obce Nošovice 

 

Tab. 3.3 – Rozpočet obce Nošovice v letech 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011
* 

příjmy 17 921 800 Kč 19 422 900 Kč 40 159 118 Kč 25 993 739 Kč 20 971 200 Kč 

výdaje 15 691 600 Kč 14 815 900 Kč 15 530 518 Kč 11 654 859 Kč 13 479 600 Kč 

Zdroj: Závěrečné účty obce Nošovice za roky 2007 – 2010. Vlastní zpracování. 
*
Rozpočet obce Nošovice na rok 2011 

 

 

Graf 3.1 – Příjmy rozpočtu obce Nošovice v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce Nošovice za roky 2007 – 2010. Rozpočet obce Nošovice na rok 2011. 

Vlastní zpracování. 

 

Z grafu celkových příjmů rozpočtu obce v letech 2007 – 2011 vyplývá, že nejvyšší 

příjmy měla obec v roce 2009, a to v hodnotě 40 159 177 Kč. Na jejich celkové výši měly 

největší vliv daňové příjmy, které se výrazně zvýšily z důvodu změn v zákoně o dani 

z nemovitosti.   

Od tohoto roku se začaly příjmy rozpočtu postupně snižovat a v roce 2011 už hodnota 

celkových příjmů byla jen poloviční oproti roku 2009 ve výši 20 971 200 Kč. Průměrná 

hodnota příjmů byla 24 893 751 Kč. 

Největší podíl na celkových příjmech rozpočtu obce měly daňové příjmy ve všech 

sledovaných letech a do roku 2009 přijaté transfery a dotace. Od roku 2010 tvořily druhou 

nejvýznamnější příjmovou položku příjmy nedaňové.  
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A naopak nejmenší podíl na celkových příjmech obce měly až do roku 2010 příjmy 

kapitálové. 

 

 

Graf 3.2 – Výdaje rozpočtu obce Nošovice v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce Nošovice za roky 2007 – 2010. Rozpočet obce Nošovice na rok 2011. 

Vlastní zpracování. 

 

U celkových výdajů rozpočtu obce v letech 2007 – 2011 nejsou tak výrazné rozdíly 

mezi jednotlivými roky jako u příjmů. Jejich výše se pohybuje v podstatě na stejné nebo 

velmi podobné úrovni.  

V roce 2007 byly výdaje obecního rozpočtu nejvyšší v hodnotě 15 691 600 Kč a v roce 

2010 byly nejnižší v částce 11 654 859 Kč. Průměrně činily celkové výdaje ve sledovaném 

období 14 234 495 Kč. 

Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu obce plynulo v letech 2007 – 2011 na činnost 

místní správy, požární ochranu, opravy místních komunikací, základní školu a na sportovní 

areál.   
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Graf 3.3 – Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce Nošovice v letech 2007 – 2011  v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Závěrečné účty obce Nošovice za roky 2007 – 2010. Rozpočet obce Nošovice na rok 2011. 

Vlastní zpracování. 

 

 Ve všech sledovaných letech měla obec vyšší celkové příjmy rozpočtu než celkové 

výdaje, což znamená, že hospodařila s přebytkovým rozpočtem.  

Největší rozdíl je patrný v roce 2009, kdy příjmy velmi výrazně převyšovaly výdaje. 

Tyto vysoké příjmy byly ovlivněny výrazným nárůstem daňových příjmů.  
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4 VÝSTAVBA A VYUŽITÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V OBCI 

 

4.1 Výstavba sportovního a společenského areálu v obci 

 V únoru 2006 zastupitelstvo obce informovalo o přidělení investiční dotace ve výši 

70% celkových uznatelných nákladů na akci Sportovní a společenský areál Nošovice ze 

státního rozpočtu ČR. Na další roky bylo naplánováno vybavení kluboven, hřiště a 

sportovních ploch.  

 

 Záměrem projektu „Sportovní a společenský areál“ byla výstavba nového sportovně-

společenského areálu, který bude navazovat na sportovní areál základní školy a bude určen 

k provozování společenských, sportovních i rekreačně-sportovních aktivit pro místní občany, 

žáky základní školy i nové návštěvníky obce. Tento záměr byl v celém svém rozsahu dodržen. 

V areálu došlo k výstavbě dvoupodlažního nepodsklepeného objektu šaten a hygienického 

zařízení, v jehož přízemí se nachází dvě šatny, místnost pro rozhodčí, dílna, prostory pro 

občerstvení, plynová kotelna a hygienické zařízení. Objekt je bezbariérově přístupný. V rámci 

venkovních prostor jsou vybudovány hřiště na kopanou a odbíjenou, dále pak cvičná a 

tréninková plocha, běžecká dráha a víceúčelová plocha k hraní odbíjené, košíkové, tenisu, 

nohejbalu a malé kopané.
34

   

 

Výstavba společenského a sportovního areálu byla dokončena v roce 2007 a v sobotu   

1. září téhož roku se konalo slavnostní otevření areálu, které zrealizovala obec společně se 

sportovním klubem Nošovice-Lhoty.  

Pořizovací cena celého areálu byla 17 804 381 Kč a toho činila dotace z ministerstva 

financí 11 003 000 Kč. 

 

4.2 Pronájem sportovního areálu 

Obec má i příjmy z areálu. Místní pivovar si pronajímá sportovní areál pro svůj 

fotbalový tým, který trénuje každý čtvrtek. Sportovní klub Nošovice-Lhoty tomuto 

fotbalovému týmu zajišťuje technický servis, který zahrnuje přípravu hrací plochy, ozvučení, 

elektronický ukazatel skóre, apod. Pivovarský fotbalový tým zaplatí za pronájem 1 200 Kč a 

z toho jde 50% do obecního rozpočtu a 50% je pro sportovní klub. 

 

 

34 
Obec Nošovice. Kronika. [online]. 2012. [23. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.nosovice.cz/file.php?nid=517&oid=1674486 
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Sportovní a společenský areál si může pronajmout i automobilka Hyundai Motor 

Manufacturing Czech (případně firmy Hyundai Dymos Czech a Mobis Automotive Czech). 

Jako uzavřená společnost si pronajímají celý areál a zaplatí do rozpočtu obce 10 000 Kč. 

 

Sportovní klub Nošovice-Lhoty využívá sportovní areál zcela zdarma. Všechny náklady 

na sebe bere obec, která navíc tomuto sportovnímu klubu poskytuje i dotace. 

 

Dále pak sportovní a společenský areál využívá základní škola, vedle které se areál 

nachází, například pro konání dětských radovánek, pouštění draka a další různé školní 

aktivity.  

Už každoročně se zde také koná po zářijovém Dni Radegast fotbalové klání mezi 

fotbalovými týmy manažerů z Plzně a pivovaru Radegast. Konají se zde i turnaje Válcoven 

plechu.  

 

 

Tab. 4.1 – Příjmy z pronájmu areálu v letech 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Pronájem bufetu 12 800 Kč 62 000 Kč 68 200 Kč 81 600 Kč 70 000 Kč 

Pronájem hřiště 0 Kč 59 000 Kč 94 800 Kč 61 500 Kč 59 100 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování.  

 

V roce 2007 plynuly příjmy ze sportovního areálu pouze prostřednictvím pronájmu 

bufetu, protože fotbalové hřiště ještě nebylo úplně v provozu. Ale v roce 2008 už k pronájmu 

bufetu přibyly i příjmy z pronájmu hřiště.  

Obojí tyto příjmy jsou součástí nedaňových příjmů rozpočtu obce. 
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Graf 4.1 – Příjmy z pronájmu hřiště v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

 Nejvyšší příjmy z pronájmu hřiště měla obec v roce 2009 v hodnotě 94 800 Kč. Jinak 

se tyto příjmy pohybovaly na úrovni 60 000 Kč. 

 

 

4.3 Analýza výdajů na provoz areálu 

 

Tab. 4.2 – Výdaje na provoz areálu v roce 2007 

nákup materiálu 344 168,00 Kč 

plat správce 24 100,00 Kč 

studená voda 3 626,60 Kč 

plyn 43 583,44 Kč 

elektrická energie 14 566,00 Kč 

pohonné hmoty a maziva 15 002,00 Kč 

nákup ostatních služeb 44 221,30 Kč 

dětské hřiště, oplocení areálu 1 653 552,40 Kč 

zahradní stroj sekací 134 900,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 2 277 719,74 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za rok 2007. Vlastní zpracování. 
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V roce 2007 bylo provedeno oplocení areálu, které stálo 953 552 Kč, a postaveno dětské 

hřiště v hodnotě 700 000 Kč. Také byl zakoupen zahradní sekací stroj v částce 134 900 Kč na 

údržbu fotbalového hřiště. Z běžných výdajů byla největší položka vynaložena na nákup 

materiálu a to 344 168 Kč. 

Celkové výdaje v roce 2007, jejichž výše byla ovlivněna hlavně nákladnou výstavbou 

oplocení areálu a dětského hřiště, činily 2 277 719 Kč. Což tvořilo přibližně 14,5% 

z celkových výdajů rozpočtu obce v tomto roce.  

Na výstavbu dětského hřiště získala obec dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci 

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2007 na realizaci projektu „Vybudování 

hřiště pro děti“ ve výši 287 000 Kč.  

 

 

Tab. 4.3 – Výdaje na provoz areálu v roce 2008 

nákup materiálu 134 315,50 Kč 

plat správce 106 207,00 Kč 

studená voda 7 986,10 Kč 

plyn 31 468,03 Kč 

elektrická energie 73 068,50 Kč 

pohonné hmoty a maziva 8 704,50 Kč 

nákup ostatních služeb 64 701,50 Kč 

divácké mobilní tribuny 2ks 498 967,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 925 418,13 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za rok 2008. Vlastní zpracování. 

 

Celkové výdaje na provoz areálu se v roce 2008 oproti předchozímu roku výrazně 

snížily a to na hodnotu 925 418 Kč. Tyto výdaje tvořily 6,2 % z celkových výdajů rozpočtu 

obce. 

Největší výdajovou položkou v tomto roce bylo pořízení 2 kusů diváckých mobilních 

tribun. Dále to pak byl nákup materiálu v částce 134 315 Kč a plat správce areálu, který činil 

106 207 Kč. 
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Tab. 4.4 – Výdaje na provoz areálu v roce 2009 

nákup materiálu 80 874,00 Kč 

plat správce 105 799,50 Kč 

studená voda 13 213,50 Kč 

plyn 45 398,90 Kč 

elektrická energie 55 481,00 Kč 

pohonné hmoty a maziva 3 800,00 Kč 

nákup ostatních služeb 37 619,20 Kč 

konstrukce stanu a kmene májky, kamery na budově 149 131,30 Kč 

VÝDAJE CELKEM 491 317,40 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za rok 2009. Vlastní zpracování. 

 

V tomto roce se výše celkových výdajů na provoz sportovního a společenského areálu 

snížila o 434 100 Kč, a to na úroveň 491 317 Kč, což bylo přibližně 3,2% z celkových výdajů 

obecního rozpočtu.  

Byla namontována kamera na budově a provedena konstrukce stanu a kmene májky, 

který se využívá při příležitosti oslav prvního máje, v hodnotě 149 131 Kč. Druhou 

nejvýznamnější výdajovou položkou byl opět plat správce areálu, který se zvýšil na částku 

105 799 Kč. 

Nejnižší výdaje měla obec z položky pohonné hmoty a maziva, za které zaplatila 3 800 

Kč.  

 

Tab. 4.5 – Výdaje na provoz areálu v roce 2010 

nákup materiálu 49 475,00 Kč 

plat správce 167 332,70 Kč 

studená voda 6 692,30 Kč 

plyn 42 153,90 Kč 

elektrická energie 51 580,00 Kč 

pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 

nákup ostatních služeb 94 451,00 Kč 

stavba skladu mobiliáře 743 841,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 1 160 525,90 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za rok 2010. Vlastní zpracování. 
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 V roce 2010 celkové výdaje opět výrazně narostly na hodnotu 1 160 525 Kč (9,9% 

z celkových výdajů rozpočtu obce), a to především z důvodu stavby skladu mobiliáře, který 

stál 743 841 Kč.  

Opět také došlo k nárůstu platu správce na částku 167 332 Kč, což byla druhá nejvyšší 

výdajová položka.  

Nejnižší výdaje měla obec z nákupu pohonných hmot a maziv ve výši 5 000 Kč, a 

z položky studená voda v částce 6 692 Kč.  

 

 

Tab. 4.6 – Výdaje na provoz areálu v roce 2011 

nákup materiálu 35 175,00 Kč 

plat správce 247 248,00 Kč 

studená voda 11 734,00 Kč 

plyn 50 363,05 Kč 

elektrická energie 54 454,00 Kč 

pohonné hmoty a maziva 8 027,00 Kč 

nákup ostatních služeb 24 585,00 Kč 

stavba podia 975 277,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM 1 406 863,05 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za rok 2011. Vlastní zpracování. 

 

Celkové výdaje na provoz sportovního a společenského areálu opět vzrostly oproti roku 

2010 na hodnotu 1 406 863 Kč. To činilo 10,4% z celkových výdajů rozpočtu obce v roce 

2011. 

Největší výdajovou položkou v tomto roce byla výstavba podia, která stála 975 277 Kč. 

A pak to byl také plat správce areálu, který se poměrně hodně zvýšil vzhledem k předchozím 

rokům, v částce 247 248 Kč.  

Nejnižší výdaje plynuly už tradičně na pohonné hmoty a maziva v hodnotě 8 027 Kč.  
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4.4 Vývoj jednotlivých výdajových položek 

 

Tab. 4.7 – Nákup materiálu v letech 2007 – 2011 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

nákup 

materiálu 

344 168,00 Kč 134 315,50 Kč 80 874,00 Kč 49 475,00 Kč 35 175,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Graf 4.2 – Vývoj výdajové položky nákup materiálu v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Výdajová položka nákup materiálu v sobě zahrnuje velké množství drobného materiálu 

jako např. toaletní potřeby, žárovky, hnojiva pro údržbu trávníku, různé travní směsi, nářadí, 

apod.  

 Výdaje na nákup materiálu v průběhu let 2007 až 2011 se neustále snižovaly. Nejvyšší 

částku obec vynaložila v roce 2007, protože v té době se provoz sportovního areálu teprve 

rozjížděl, v částce 344 168 Kč. V roce 2011 už to bylo jen 35 175 Kč.  

Největší propad byl zaznamenán v roce 2008, kdy se výdaje z roku 2007 snížily na 

částku 134 315 Kč. V dalších letech se pak výdaje už snižovaly mírněji.  
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Tab. 4.8 – Plat správce areálu v letech 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

plat správce 24 100,00 Kč 106 207,00 Kč 105 799,50 Kč 167 332,70 Kč 247 248,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Graf 4.3 – Vývoj výdajové položky plat správce areálu v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

 Plat správce areálu v roce 2007 činil pouze 24 100 Kč a to z důvodu, že sportovní 

areál ještě nebyl plně využíván a správce byl najímán jen v případě potřeby výkonu nějaké 

práce a to jednorázově. Funkci správce vykonával většinou člověk v důchodu, bydlící 

v Nošovicích na základě dohody o provedení práce.  

Až v posledních letech je správce areálu zaměstnancem na plný úvazek v pracovním 

poměru s obecním úřadem, a proto došlo k výraznému nárůstu výdajů na jeho plat.  

Současný správce se nestará jen o sportovní a společenský areál, ale zároveň také 

vykonává i další obecní úkoly.  

V roce 2011 byly tyto výdaje nejvyšší a to v částce 247 248 Kč, což je extrémně vysoký 

nárůst oproti předchozím rokům.  

 

 

Tab. 4.9 – Studená voda v letech 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

studená voda 3 626,60 Kč 7 986,10 Kč 13 213,50 Kč 6 692,30 Kč 11 734,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.4 – Vývoj výdajové položky studená voda v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

  

Až do roku 2009 výdaje na studenou vodu stoupaly, pak nastal propad na částku 6 692 

Kč a v roce 2011 výdaje opět narostly na hodnotu 11 734 Kč. 

V roce 2007 a 2008 byly tyto výdaje nejmenší položkou ze všech provozních výdajů, 

které obec na areál vynaložila. 

 

 

Tab. 4.10 – Plyn v letech 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

plyn 43 583,44 Kč 31 468,03 Kč 54 398,90 Kč 42 153,90 Kč 50 363,05 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

 

Graf 4.5 – Vývoj výdajové položky plyn v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 
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Výdaje na plyn se v průběhu let 2007 až 2011 pohybovaly v průměru na úrovni 44 000 

Kč. Nejvyšší byly v roce 2009 a nejnižší v roce 2008. 

Je to jedna z mála výdajových položek, která byla takto vyrovnaná a moc se ve 

sledovaném období neměnila.  

 

Tab. 4.11 – Elektrická energie v letech 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

elektrická 

energie 

14 566,00 Kč 73 068,50 Kč 55 481,00 Kč 51 580,00 Kč 54 454,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Graf 4.6 – Vývoj výdajové položky elektrická energie v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Elektrická energie je ve sportovním areálu potřebná především pro osvětlení prostor 

areálu, šaten a dalšího příslušenství.  

Výdaje na elektrickou energii se kromě roku 2007, kdy sportovní areál teprve začínal a 

výdaje byly velmi nízké, a roku 2008, kdy byly tyto výdaje nejvyšší v částce 73 068 Kč, 

pohybovaly na stejné úrovni a to kolem 50 000 Kč.  

 

 

Tab. 4.12 – Pohonné hmoty a maziva v letech 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

pohonné hmoty a 

maziva 

15 002,00 Kč 8 704,50 Kč 3 800,00 Kč 5 000,00 Kč 8 027,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.7 – Vývoj výdajové položky pohonné hmoty a maziva v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Pohonné hmoty a maziva se využívají hlavně ve spojitosti s údržbou travnatého povrchu 

fotbalového hřiště, které je součástí areálu. 

Položka pohonné hmoty a maziva byla v daných letech výdajově nejnižší. Nejvyšší byly 

tyto výdaje v roce 2007 a to v částce 15 002 Kč. 

 

 

Tab. 4.13 – Nákup ostatních služeb v letech 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

nákup ostatních 

služeb 

44 221,30 Kč 64 701,50 Kč 37 619,20 Kč 94 451,00 Kč 24 585,00 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.8 – Vývoj výdajové položky nákup ostatních služeb v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší výdaje na nákup ostatních služeb byly v roce 2010 v částce 94 451 Kč a pak 

nastal velký propad v roce 2011 na hodnotu 24 585 Kč. 

 

 

4.5 Vývoj celkových výdajů na provoz areálu 

 

Tab. 4.14 – Vývoj celkových výdajů na provoz areálu v letech 2007 – 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

2 277 719,74 Kč 925 418,13 Kč 491 317,40 Kč 1 160 525,90 Kč 1 406 863,05 Kč 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 

 

Výše celkových výdajů na provoz sportovního a společenského areálu byla v průběhu 

let 2007 – 2011 velmi různorodá. V každém roce se konala výstavba či zakoupení nějakého 

vybavení do areálu, což výrazně ovlivnilo výši celkových provozních výdajů. 

Nejvyšší celkové výdaje měla obec v roce 2007 v hodnotě 2 277 719 Kč. Nejnižší pak 

výdaje byly v roce 2009 v částce 491 317 Kč.  
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Graf 4.9 – Vývoj celkových výdajů na provoz areálu v letech 2007 – 2011  v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy a účetní knihy obce Nošovice za roky 2007 – 2011. Vlastní zpracování. 
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5 ZÁVĚR 

   

Sportu se v současné době věnuje velká pozornost a to hlavně z důvodu, že pohyb je pro 

člověka a jeho zdraví nezbytný. Také se objevuje více různých možností tělesných aktivit, 

klubů i kroužků, mezi kterými si může vybrat oblíbenou činnost prakticky každý. V tělesné 

aktivitě podporují stále více své zaměstnance i velké společnosti, zakládáním a finančním 

podporováním sportovních klubů (např. interní fotbalové ligy). Obce se do podpory sportu 

rovněž zapojují mnohem víc než dříve.   

 

Obec Nošovice získala v roce 2006 dotaci z Ministerstva financí na výstavbu 

sportovního a společenského areálu. Uspěla především díky kvalitně zpracovanému projektu. 

Velkou výhodou také bylo, že areál má jak sportovní tak i kulturní využití na různé 

společenské akce. V prostorech areálu se například koná každoroční stavění a kácení máje 

nebo místní obecní slavnosti. Také se zde poměrně často konají akce spojující sportovní 

soutěže s kulturním vyžitím.  

 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat výdaje z rozpočtu obce na provoz sportovního 

areálu v letech 2007 – 2011, jejich vývoj a také analyzovat vývoj jednotlivých výdajových 

položek. Výše celkových výdajů byla v jednotlivých letech velmi různorodá, což bylo 

způsobeno tím, že obec v každém roce provedla výstavbu nebo nákup něčeho nového na 

vylepšení sportovního areálu. Nejvyšší provozní výdaje měla obec v roce 2007 v částce 

2 277 719 Kč a také v roce 2011. Naopak nejnižší výdaje byly zaznamenány v roce 2009 

v hodnotě 491 317 Kč. Celkové výdaje na provoz areálu se průměrně podílely 8,84% na 

celkových výdajích rozpočtu obce, nejvyšší podíl 14,5% měly výdaje v roce 2007 a naopak 

nejnižší to byly výdaje v roce 2009, které se podílely 3,2%. 

 

Mezi položky, které ve sledovaném období nejvíce ovlivňovaly celkovou výši výdajů na 

provoz areálu, patřil od roku 2008 plat správce areálu, u kterého byl v průběhu let 

zaznamenán nejvýraznější nárůst až na hodnotu 247 248 Kč v roce 2011. V roce 2007 a 2008 

byl druhou nejvýznamnější výdajovou položkou nákup materiálu. Výdajové položky pohonné 

hmoty a maziva a studená voda patřily v letech 2007 – 2011 mezi výdaje, které měly nejmenší 

podíl na celkových výdajích na provoz areálu. U výdajové položky nákup materiálu nastal 

v průběhu let výrazný pokles z hodnoty 344 168 Kč v roce 2007 na částku 35 175 Kč v roce 

2011. Největší nárůst byl již u zmíněného platu správce areálu. 
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Obec ve sledovaných letech 2007 – 2011 hospodařila s přebytkovým rozpočtem, takže 

financování provozu sportovního a společenského areálu nebylo tak náročné. Navíc si obec 

mohla dovolit každoročně vylepšovat vybavení areálu nebo nakoupit nějaké vybavení. V roce 

2007 to byla výstavba dětského hřiště, na kterou navíc získala dotaci z Moravskoslezského 

kraje, a oplocení areálu. Další rok pak byly zakoupeny 2 kusy mobilních tribun. V roce 2009 

to bylo vybudování konstrukce stanu a kmene májky a také instalace kamery na budově. 

V následujícím roce proběhla výstavba skladu mobiliáře a v roce 2011 bylo vystavěno 

pódium. V současné době má celý společenský a sportovní areál hodnotu přibližně 

20 000 000 Kč. 

 

Výstavba sportovního a společenského areálu měla velmi pozitivní vliv na obraz obce 

v očích místních obyvatel. V letním období areál využívá především místní mládež, která zde 

může hrát fotbal, volejbal, basketbal, apod. Také zde často chodí rodiny s dětmi díky 

vybudovanému dětskému hřišti a bufetu nacházejícímu se v prostorech areálu. Areál je velmi 

užitečný pro místní sportovní klub Nošovice-Lhoty a jeho fotbalový tým, který tak získal 

kvalitní podmínky pro trénink a následně i fotbalové zápasy.  

 

Inspirující je skutečnost, že i tak malá obec, která má necelých tisíc obyvatel, má 

možnost a je schopna získat dotaci ze státního rozpočtu na realizaci svého projektu. A díky 

hospodaření s přebytkovým rozpočtem je schopna sportovní areál vylepšovat a tím 

podporovat tělesné aktivity místních obyvatel.  
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