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1. ÚVOD 

    

     Za posledních deset let je viditelné, jak se sport rozšiřuje a popularizuje. Vznikají nové 

sporty, což vede k potřebě založení nových klubů či nových sportovišť. Také populace si 

uvědomuje, že sport je pro život důležitý, formuje člověka již v dětství a ovlivňuje jeho 

tělesný i duševní vývoj, a zároveň je sport součást zdravého životního stylu. Nicméně stále 

více lidí přichází o práci nebo z jiných důvodů nemá dostatek financí, aby si mohl dovolit 

věnovat se určitému sportu, jelikož je nutné vynaložit finanční prostředky na výstroj, 

pomůcky a případně sportoviště. S tím souvisí i uspěchaná doba, kdy lidé věnují čas práci a 

neudělají si čas na sportování.  

     Kromě toho je sport spojen s ekonomikou a to mnoha přímými i nepřímými vztahy. Ty 

působí obousměrně tak, že ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport 

napomáhá rozvoji národní ekonomiky.  

 

     Toto téma jsem si vybrala záměrně. V městě Bohumíně jsem vyrůstala a od čtyř let 

navštěvovala sportovní kluby a využívala různých sportovních aktivit. V současnosti 

v jednom z těchto klubů pracuji a již delší dobu pozoruji nejen úbytek sportovců z finančních 

důvodů, ale především úbytek peněz v klubech celkově. Zajímalo mě tedy, jak sportu pomáhá 

město a podle jakých kritérií jsou finance přerozdělovány. 

 

     Cílem diplomové práce je porovnat financování sportu v Bohumíně Městským 

úřadem během období let 2009 – 2011. Rok 2012 nebyl porovnávám z časových důvodů, 

jelikož výroční zpráva by mi byla poskytnuta až v dubnu roku 2013. Nicméně jakékoli 

poskytnuté informace z jiných let byly do práce zahrnuty. Zároveň jsem si stanovila za cíl, 

po konzultaci na Městském úřadě v Bohumíně, jak jsou s přerozdělováním financí 

v současné době spokojeni občané tohoto města. 

 

     Diplomová práce zahrnuje šest kapitol, z čehož první je úvod a poslední závěr. Zbytek 

práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou.  

     V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z dané oblasti. Praktická část zahrnuje 

vlastní výzkumné šetření, které se týká financování sportu ve městě Bohumíně v průběhu let a 

spokojenosti bohumínských obyvatel s přerozdělováním financí ve městě v oblasti sportu.  
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Pro splnění stanovených cílů bylo potřeba použít výzkumných metod. Byly využity 

dotazníky, provedeny rozhovory, ale v největší míře práce s dokumenty v tištěné i 

elektronické podobě.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 
 
     Tato kapitola je zaměřena na vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti sportu, státní 

politiky týkající se sportu, zdrojů financování obcí v České republice a obecních rozpočtů. V 

závěru kapitoly uvádím metody, které byly použity k získání potřebných informací o dané 

problematice. 

 

2.1 Sport 
     Sport je význačný společenským jevem, je charakteristický jednak svými specifickými 

vlastnostmi, jednak svým postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života. Je dokázáno, že sport má i výrazný ekonomický přínos a podílí se na 

vytváření HDP. [4] 

 

     Sport je součástí tělesné kultury, jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti 

osvojené v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným znakem sportu je 

organizované soutěžení a snaha podat co nejlepší výkon. Sport je významný nejen jako 

společenský jev (sportovní výkon, trénink, soutěže, diváctví aj.), ale i postavením a funkcemi 

ve vztahu k ostatním oblastem společenského života (politiky, výchova, vzdělání, umění aj.). 

Aktivní provozování sportu ovlivňuje tělesný, psychický a sociální stav jedince. [2] 

     Sport je součástí všeobecné kultury a patří do tělesné kultury, jenž znázorňuje obrázek 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Obr. 2.1 Obecné schéma tělesné kultury. [5] 

 

Tělesná 
výchova 

Tělocvičná 
rekreace 

 

Sport 
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Sport jako slovo vzniklo z latinského názvu DISPORTARE neboli bavit se a trávit příjemně 

volný čas. Sport se dělí na kolektivní a individuální, kontaktní a bezkontaktní, amatérský a 

profesionální… 

Tělesná výchova je povinná a součástí školního vzdělávání. Vytváří základy všestrannosti, 

ale také připravuje pro budoucí povolání – hasiči, vojáci, policie. 

Tělocvičná rekreace zájmovou, dobrovolnou pohybovou činností volného času, zaměřenou 

na obnovu a rozvoj životních sil, upevňování zdraví, k udržování a zvyšování kondice, 

k osvěžení i aktivnímu odpočinku.[5] 

 

     Dle výkonnostní úrovně se sport dělí na: 

Rekreační sport je dobrovolná zájmová pohybová činnost zaměřená na upevňování 

zdraví, udržování a zvyšování kondice, na prevenci proti stárnutí, obnovu a rozvoj životních 

sil a na osvěžení a aktivní odpočinek.  

Výkonnostní sport se vyznačuje snahou po cílevědomém zvyšování sportovní výkonnosti. 

Vede k účinnému rozvoji pohybových schopností i osvojování techniky a taktiky daných 

sportovních odvětví. Dlouhodobě vykonávaný trénink má vliv na upevňování zdraví, zvyšuje 

zdatnost a výkonnost, rozvíjí volní a morální vlastnosti sportovce.  

Vrcholový sport zabezpečuje reprezentaci státu, diváckou zábavu pracujících v jejich volném 

čase a přispívá k propagaci sportu mezi mládeží. Týká se však malé části sportovců (asi 1% 

všech registrovaných). Cílem je zajišťování dlouhodobé přípravy sportovců k vrcholové 

sportovní výkonnosti. [2] 

 

2.2 Sportovní průmysl 
   Sportovní průmysl představuje trh, na kterém produkty nabízené zákazníkům představují 

sport, fitness, orientované na rekreaci nebo výkon a dále to mohou být činnosti, zboží, služby, 

lidé, místa nebo myšlenky. U sportovního průmyslu je důležité se podívat na některé minulé, 

současné a budoucí faktory ovlivňující růst a vývoj průmyslu. Jenom tak může účastník na 

trhu obchodovat, rozhodovat a koncipovat strategie, které vedou k úspěchu. Tyto faktory jsou 

následující: 

 

• Narůstá počet nových a rozdílných sportů, rekreačních aktivit a aktivit typu fitness. 

• Narůstá počet institucí nabízejících tytéž sportovní aktivity. 

• Narůstá počet typů sportovních a obchodních časopisů. 
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• Narůstá volný čas. 

• Narůstá čas věnovaný sportu v masmédiích. 

• Fitness-boom v 70. letech. 

• Narůstá počet a typy zařízení, akcí a participace účastníků. 

• Narůstá vývoj výroby zboží, které se vztahuje ke sportu. 

• Narůstá počet a typy sportů na profesionální úrovni, dále typy cvičení v oblasti fitness a 

rekreačních aktivit. 

• Pohyb od jednoúčelových k více účelovým zařízením. 

• Ve sportu narůstá různost populace. 

• Nárůst sponzorování a objevení sportu jako pole působnosti pro obchod. 

• Nárůst prodeje bezhotovostním stykem. 

• Nárůst vzdělávání ve sportu. 

• Nárůst zisku. 

• Nárůst technologií ve zboží vztahujícím se ke sportu, službám a tréninku. 

• Vystupňování sportu jako produktu pro zákazníky. 

• Nárůst marketingu a marketingové orientace ve sportovním průmyslu. 

• Nárůst kompetentnosti v řízení sportu. 

• Globalizace ve sportu a sportovním průmyslu. [1] 

 

2.3 Tělesná kultura a sport ve veřejném sektoru 
     Pod veřejnou správu v ČR spadá: 

• Státní správa. 

• Samospráva – územní samospráva a zájmová skupina. 
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Strukturu veřejné správy v ČR od roku 2003 znázorňuje následující obrázek 2.2  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Struktura veřejné správy v ČR od roku 2003. [12] 

     V České republice jsou sport a tělesná výchova významným způsobem podporovány 

z veřejných rozpočtů v rámci veřejného sektoru. Ten je specifikován v šesti blocích, v rámci 

kterých jsou zabezpečovány následující skupiny činností: 

• Blok společenských potřeb - veřejná správa, policie, justice a armáda. 

• Blok rozvoje člověka - školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví, sociální služby. 

• Blok poznání a informací – to jsou věda a výzkum, informace a informační technologie. 

• Blok technické infrastruktury - doprava, spoje, energetika, vodní a odpadové 

hospodářství, komunální služby atd. 

• Blok privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů - bydlení, zemědělství, 

lesnictví, rybolov. 

• Blok existenčních jistot - zaměstnanost, sociální zabezpečení, životní prostředí. [9] 

 

     Oblast tělesné výchovy a sportu je zahrnuta v bloku rozvoje člověka. Tělesná kultura je z  

ekonomického hlediska velmi diferencovaná, a proto její jednotlivé části musí být odlišně 

ekonomicky posuzovány. Specifické oblasti tělesné výchovy, pohybové rekreace a sportu 

mají znaky veřejného sektoru a to posláním, funkcí, činností i cíli. Podle Strecková & Malý je 

posláním veřejného sektoru předcházení a řešení důsledků. Tito autoři tvrdí, že i tělesná 
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kultura a v ní sport, může svým charakterem plnit poslání veřejného sektoru s využitím 

následující soustavy funkcí: 

• Funkce ekonomické. 

• Funkce sociální. 

• Funkce politické. 

• Funkce etické. 

 

     Celá sféra dobrovolně organizované tělovýchovy a sportu  spadá do  soukromého sektoru 

(při respektování kritéria původu zdrojů a rozdělení na veřejný nebo soukromý sektor). Při 

specifičnosti vysokého podílu vlastnictví sportovních zařízení sportovními kluby, je z 

ekonomického hlediska celá tato činnost mimo přímý zájem vlády, i když nelze přehlédnout 

tradiční vztahy a zainteresovanost především na komunální úrovni. [9] 

 

2.4  Směry státní politiky ve sportu 

     V současnosti je stále více uznáván společenský význam sportu. Je všeobecně uznáván 

jako faktor ovlivňující tělesné zdraví a současně také jako fenomén kultivující osobnost po 

duševní, sociální a morální stránce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je 

resortním ministerstvem pro oblast tělovýchovy, sportu, turistiky, vytvořilo jako poradní 

orgán ministerstva Radu pro tělovýchovu a sport. Členy Rady jsou představitelé největších 

občanských sdružení v oblasti sportu a další odborníci. Zabezpečení komplexních podmínek 

sportovní reprezentace všech kategorií a talentované mládeže, musí být výsledkem 

koordinované činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. [8] 

 

     Směry státní politiky v oblasti sportu zaujímají základní postavení a funkce sportu takto: 

• Sport jako společenský fenomén. 

• Sport jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů. 

• Sport jako aktivní prostředek využití volného času. 

• Sport jako součást reprezentace státu. 

• Sport jako ekonomický fenomén. [8] 
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     Principy státní politiky ve sportu jsou: 

• Koncentrace prostředků – zabezpečení sdružování veřejných a soukromých prostředků 

vkládaných do sportu a nastavení mechanismů umožňujících navyšování těchto 

prostředků. 

• Spolupráce komerčního, neziskového a veřejnoprávního sektoru při zajišťování rozvoje 

sportu. 

• Komunikace státní a nestátní sféry v oblasti. 

• Programování – systémové řešení rozvoje sportu vyhlašováním programů, které jsou 

v zájmu státu, jejich inovace, monitoring, realizace a hodnocení výsledků. 

• Vzhledem k omezenému množství veřejných financí preferovat olympijské sporty a 

sporty celoživotně provozovatelé. 

• Vytváření podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace a ve strukturách 

vybraných ministerstev. 

• Podpora uplatňování vědeckých poznatků ve sportovní přípravě. [8] 

 

     Hlavním cílem státní politiky ve sportu je vytváření podmínek pro rozvoj sportu ve 

společnosti, tento obecně formulovaný cíl je rozpracován do několika dílčích cílů: 

• Trvalá snaha o změnu hodnotové orientace občanů v oblastech sportu jako zdravotní 

prevence, faktoru regenerace, tvorba morálních a etických hodnot a projevu kultury a 

reprezentace státu. 

• Trvale zlepšovat podmínky pro prosazování sportu – veřejně přístupná sportoviště, 

odpovídající občanská vybavenost. 

• Trvale vytvářet podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školách – standardy 

vzdělávacích programů v oblasti tělesné výchovy na školách, programy zaměřené na 

volnočasové aktivity žáků. 

• Dosahovat očekávaných a odpovídajících sportovních výsledků na významných 

světových soutěžích – zefektivnit systém státní podpory reprezentace, rozšířit péči o 

talenty. 

• Vytvářet účinný systém podpory programů zabraňujících negativním jevům ve sportu – 

antidopingový, proti násilí, rasismu a xenofobii a program Fair Play. [8] 
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2.4.1 Legislativní normy v oblasti sportu 

     Oblast tělovýchovy a sportu je legislativně ošetřena v následujících právních normách a 

mezinárodních dokumentech: 

• Zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu – definuje a vymezuje postavení sportu, blíže 

specifikuje pojem sport pro všechny, vymezuje úkoly orgánů státní správy i samosprávy 

při zajišťování rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatelstva. 

• Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006 – jedná se o Usnesení vlády ČR  

č.673/2003, které stanovuje směry, principy a cíle politiky státu ve vztahu k tělesné 

výchově a sportu. 

• Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice – je základním 

programovým východiskem pro rozvoj tělovýchovy a sportu v ČR, byla schválena 

Usnesením vlády č. 2/1999 ze dne 6. ledna 1999. 

• Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy 

sportovních talentů – Usnesení vlády č. 718 ze dne 14. července 1999. 

• Národní program rozvoje sportu pro všechny – stanovuje úkoly jednotlivých ministerstev 

při zajišťování úkolů tohoto programu, identifikuje okruhy problémů, stanovuje cíle jichž 

má být dosaženo, předkládá návrhy na opatření, které mají pomoci splnění cílů na všech 

úrovních (státní, samosprávní, soukromé). Byl schválen Usnesením vlády č. 17 ze ne 5. 

ledna 2000. 

• Mezinárodní smlouvy, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala a jejichž 

ustanovení zapracovala do vlastní legislativy. Jedná se o Světový antidopingový kodex, 

Evropská charta sportu, Kodex sportovní etiky a Evropská antidopingová úmluva. [8] 

 

2.5  Zdroje financování obcí v České republice 

     Protože v tělesné kultuře existují formy financování provozu a rozvoje (investice), jsou 

činnosti TK realizovány ziskovým, ale i neziskovým sektorem. Ziskové a neziskové části se 

vzájemně doplňují a vzájemně se také podmiňují. Počet subjektů ziskového sektoru realizující 

sportovní aktivity je sice menší, ale zvyšuje se jeho ekonomická váha měřená podílem na 

celkové produkci HDP. Komercializace sportu a pohybové rekreace tomuto trendu velmi 

významně napomáhá. [9] 

 

 

9 



     Příjmy obecního rozpočtu jsou to základní, co limituje obec při jeho sestavování. Rámcově 

lze definovat čtyři skupiny příjmů obecních rozpočtů: 

1. Daňové příjmy 

Představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů  příjmů obcí v ČR a do značné míry ovlivňují 

jejich finanční stabilitu. Představují zhruba polovinu celkových příjmů obcí. Daňové příjmy 

jsou tvořeny jednak sdílenými typy daní, kde o výnos se dělí obce s ostatními články 

rozpočtové soustavy, a které přestavují významnější část, jednak svěřenými daněmi (daňový 

výnos připadá ze zákona pouze obcím).  

2. Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy jsou dalším zdrojem obcí, mezi které patří zejména: 

• Příjmy z vlastního podnikání – tyto příjmy umožňují snáze vyrovnávat hospodaření 

obce. Jejich získávání je v pravomoci obecních orgánů.  

• Uživatelské poplatky – vybírané na území obce v souvislosti s příslušným zákonem a 

o jejímž zavedení rozhoduje obec sama. Mezi tyto poplatky patří například poplatek ze 

psů, za lázeňský a rekreační poplatek, ze vstupného, za ukládání odpadů, za čištění 

odpadních vod, za užívání veřejného prostranství atd. 

• Příjmy za pokuty a penále – jejich výnos v rozpočtech obcí je malý a spíše nahodilý, 

mají doplňkový charakter (např. za znečišťování vodního prostředí). 

• Ostatní nedaňové příjmy – mohou mít formu příjmů plánovaných (příjmy ze 

sdružování finančních prostředků) a neplánovaných (dary, výnosy ze sbírek). [13] 

3. Kapitálové  

Obce musí se svěřenými prostředky nakládat velmi opatrně, protože jejich hospodaření 

podléhá kontrole jak veřejné ze strany občanů, tak přezkoumání závěrečného účtu auditorem 

nebo nadřazeným orgánem.  

4. Dotace  

Česká republika má vypracovaný dotační systém, který se vyvinul jednak historicky, v 

postupním chronologickém sledu vývoje ČR a byl průběžně novelizován v podobě 

současných vládních programů. Smyslem dotačního systému je maximálně přispět 

k ekonomickému rozvoji a to jak celého státu, tak jednotlivých regionů. Obce jsou příjemci 

celé řady účelových dotací. Jedná se o běžné dotace, které slouží na pokrytí běžných výdajů a 

kapitálové dotace, které udávají přehled o realizovaných investičních projektech v dané obci. 

Dalším zdrojem příjmu obcí jsou dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu. Významnou 
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položku tvoří dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rozdělované 

prostřednictvím krajských úřadů. 

     Po vstupu České republiky do EU (k 1. 5. 2004) získala naše země možnost čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů evropského společenství. Strukturální fondy se zaměřují na 

snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a snižování zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů s důrazem na hospodářskou a sociální soudružnost EU. [13] 

5. Další zdroje příjmů  

• Příjmy z prodeje majetku.  

• Úvěry. 

• Bankovní úvěry. 

• Finanční leasing. [13] 

 

2.5.1 Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

     Tělesná kultura vykazuje velký podíl externalit, jak pozitivních, tak i negativních. Jelikož 

u tělesné kultury obecně převládá úroveň pozitivních externalit nad negativními, je produkce 

produktů a služeb tělesné kultury v podmínkách čisté tržní ekonomiky nedostatečná. Proto je 

tato produkce podporována ve formě přímé finanční podpory z veřejných prostředků a 

státního rozpočtu. Tato podpora má být také založena na ochotě příslušného subjektu 

poskytovat veřejně prospěšnou službu. [9] 

 

     Nejvyšším typem veřejného rozpočtu je rozpočet státní. Je schvalován každý rok 

parlamentem a řídí s podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním roce. Konkrétní 

skladba státního rozpočtu je upravena samostatným zákonem o státním rozpočtu. S tímto 

rozpočtem jsou spjaty vztahy týkající se sportovních organizací, které musí plnit daňové 

povinnosti, splátky návratných finančních výpomocí, platby za požívání státního majetku a 

další splátky plynoucí ze zákona. Naopak za státního rozpočtu by měly být poskytovány 

dotace občanským sdružením. [5] 

     Další možností je rozpočet kraje. V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory 

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, v jejichž kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace 

v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí dotace 

občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní rok. [6] 

     Nejbližším a nejdostupnějším finančním zdrojem pro sportovní organizace je bezesporu 

rozpočet města nebo obce. Tyto rozpočty se řídí metodikou nebo vyhláškou schválenou 
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příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec 

výrazně ovlivnit také činnost sportovních organizací na svém území.  

 

V současné době jsou prostředky z veřejných rozpočtů do sportovních organizací rozděleny 

na: 

• Zabezpečení sportovní reprezentace. 

• Zabezpečení sportovních center mládeže. 

• Zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu (sportovní talent, sport pro 

všechny, sport zdravotně postižených atd.). 

• Investice do sportovních zařízení. 

• Podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakter. [6] 

 

     Financování tělesné kultury, kromě stále výrazněji působícího zdroje ze soukromých 

prostředků podnikatelského a nepodnikatelského charakteru (firem a rodinných rozpočtů), je 

financování tělesné kultury ze státního rozpočtu nejvýznamnější složkou. Rozdělování 

státních prostředků posuzuje rada pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá 

k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy. [9] 

     Od roku 2000 se podstatě zvýšila podpora rozvoje tělesné kultury z místních rozpočtů. 

Naopak od toho roku klesá podpora tělesné kultury ze státního rozpočtu. Podle názorů ze 

zastupitelstev dochází v období od roku 2000 k budování infrastruktury sportu, rekreace a 

tělovýchovy, jako možného potenciálu pro komplexnější rozvoj příslušné oblasti a rozvoje 

služeb místním obyvatelům i turistům. [9] 

 

2.5.2 Finanční prostředky ze soukromých rozpočtů 

     Na základě kvalifikovaného posouzení  vycházejícího z analýzy údajů, jež sloužily 

k návrhům koncepcí tělovýchovy a sportu pro čtyři kraje v ČR, lze však v současné době 

představit tento vývoj: 

• Výdaje ze státního rozpočtu se podílově snížily. 

• Výdaje z rozpočtů územních celků se zvýšily. 

• Výdaje domácností se podílově zvýšily. 

• Výnosy a.s. SAZKA se podílově snížily. 

• Výnosy z reklamy a poplatky médií se podstatně zvýšily. 

• Podpora podniků a institucí se podílově zvýšila. 
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     Kromě domácností je dalším významným soukromým finančním zdrojem na podporu 

tělesné kultury podíl z výtěžku sázkových her. V ČR působí několik set provozovatelů loterií 

a hazardních her. Stejně jako většina zemí upravuje i česká legislativa provoz a podmínky 

tohoto podnikání samostatným zákonem. Povolení živností je podmíněno ustanovením o 

odvodu části zisku na společensky prospěšné programy a projekty. Vzhledem k velkému 

rozšíření hazardních her v ČR se staly neziskovým sektorem a významným zdrojem. 

Nejvýznamnější finanční zdroj ze sázkových her pochází z disponibilního zisku a.s. SAZKA. 

[9] 

 

2.5.3 Další možnosti získávání financí ve sportu 

• Finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy – tržby z prodeje 

nadbytečného majetku. 

• Příjmy z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného, tržby z prodeje 

propagačního materiálu apod. 

• Příjmy sportovních klubů plynoucí z tzv. odstupného, výchovného a hostování. 

• Prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů.  

• Prostředky čerpané z loterijních činností provozovaných státem. 

• Zdroje z fondů EU. 

• Finanční prostředky plynoucí z vlastní podnikatelské činnosti klubu. [4] 

 

2.6 Obce 
     Obec byla a je základem společnosti, s větším či menším počtem obyvatel, kteří sídlí na 

stejném místě. Sdružuje občany, jenž mají na jejím území bydliště a vyvíjejí zde své 

ekonomické aktivity. V novověku je obec základním stupněm samosprávy, zabezpečuje pro 

své občany některé statky a služby. Obec je ze zákona vybavena nezávislými kompetencemi, 

pravomocemi a odpovědností. Je vymezena veřejnoprávní korporace, která má vlastní 

majetek a hospodaří s ním, má vlastní finanční prostředky a sestavuje svůj vlastní rozpočet. 

[12] 
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Obec disponuje a jedná několika orgány, jak znázorňuje obrázek 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Obecné schéma orgánů obce. [7] 

 

2.6.1 Rozpočet a rozpočtová skladba 

     Plnění jednotlivých úkolů vyplývajících ze samosprávní i přesné funkce na příslušném 

stupni územní samosprávy vyžaduje finanční prostředky. Proto důležitým nástrojem pro 

plnění těchto úkolů příslušnou vládní úrovní je rozpočet, doplněná případně dalšími 

účelovými peněžními fondy. Obecní rozpočty jsou důležitým článkem v soustavě veřejných 

rozpočtů. Každá obec sestavuje svůj rozpočet, který bilancuje příjmy s výdaji, potřebnými na 

zajištění potřeb veřejného  sektoru v příslušném rozpočtovém období. 

     Podstatné změny v daňovém určení umožnily v ČR od roku 1993 poměrně vysoké tempo 

růstu objemu místních rozpočtů. Ve všech letech byly překročeny plánované příjmy i 

plánované výdaje místních rozpočtů (s výjimkou dotací hospodářským organizacím). 

Překročení plánovaných příjmů místních rozpočtů bylo působeno jednak obtížemi 

s plánováním daňového výnosu nových daní, tak vývojem daně z příjmů fyzických osob. 

Jelikož nepřetržitě roste průměrná mzda, rostou zdanitelné příjmy fyzických osob, roste i 

výnos daně z příjmů fyzických osob, který z velké části plynul do místních rozpočtů. 

Následně klesá podíl výnosu daně z nemovitostí ( jako stabilní daně, která plyne do rozpočtů 

měst a obcí). Překračování výdajů místních rozpočtů je výsledkem další decentralizace 

odpovědnosti za zabezpečování některých veřejných statků (například podíl na financování 

veřejných nemocnic, podíl na financování veřejné autobusové dopravy apod.). [11] 

Orgány obce 

Zastupitelstvo obce 

Zvláštní orgány obce 

Obecní úřad 

Starosta 

Rada obce 
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     Rozpočet obce je: 

  

1. Decentralizovaný peněžní fond 

     Zde se soustřeďují různé druhy veřejných příjmů, především daňových, rozdělují se a 

používají na financování veřejných statků, to je čistých a smíšených, zajišťovaných 

prostřednictvím municipálního veřejného sektoru, i v ČR však stále častěji i prostřednictvím 

zakázek u soukromého sektoru. Každý rozpočet je toková veličina. Je tomu tak u v případě 

rozpočtu obce. Během  celého rozpočtového období postupně přicházejí jednotlivé druhy 

příjmů ( plánované i neplánované). Během rozpočtového období postupně prochází objem 

příjmů a výdajů. 

     Je-li schválen rozpočet obce (jako finanční plán na rozpočtové období) v určité výši, nikdy 

není na příslušném příjmovém a výdajovém účtu tento stav příjmů a výdajů ( a to ani 

v nepatrní odchylce v závislosti na plnění příjmu a výdajů), neboť v průběhů rozpočtového 

období se z došlých příjmů plynule uhrazují výdaje. Ani na konci rozpočtového období 

(kalendářního roku) není na příjmovém účtu plánovaný stav finančních prostředků, jaký byl 

schválen před začátkem rozpočtového období, neboť finanční prostředky už byly v průběhu 

rozpočtového období použity na financování potřeb obce (například na zabezpečení veřejných 

statků). [11] 

 

2. Bilance, struktura municipálního rozpočtu 

     V pojetí rozpočtu jako bilance je rozpočet vždy účetně vyrovnán. Dlouhodobým cílem 

hospodaření obce by tedy měl být vyrovnaný rozpočet, případně přebytkový rozpočet, neboť 

dlouhodobě schodkový rozpočet vede k zadlužení a většinou k vážným problémům se 

splácením dluhové služby v dalších letech. Ve skutečnosti rozpočet končí většinou saldem a 

prostřednictvím vyrovnání salda je i rozpočet jako bilance vyrovnán. 

     Běžný rozpočet jako bilance běžných příjmů a běžných výdajů, vztahující se 

k rozpočtovému roku se sestavuje na jedno rozpočtové období (které je ve většině zemí 

shodné s kalendářním rokem). Zachycuje příjmové a výdajové transakce, které se každoročně 

opakují. 

     Běžný rozpočet se sestavuje vyrovnaný, to znamená, že běžné příjmy jsou rovny běžným 

výdajům. Jsou-li běžné příjmy větší než běžné výdaje, je rozpočet přebytkový, je-li tomu 

naopak, je schodkový. Saldo běžného rozpočtu se vyrovná převodem finančních prostředků 

z kapitálového rozpočtu. Ve skutečnosti je rozpočet jako bilance vždy vyrovnán, i za cenu 

čerpání úvěru a zadlužení. 
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     Rozpočtová skladba je závazná, platná pro celou soustavu veřejných rozpočtů v ČR. 

Upravuje způsob třídění údajů všech peněžních operací rozpočtů a fondů obcí i okresních 

úřadů, dobrovolných svazků obcí, rozpočtových organizací, v budoucnu i vyšších 

samosprávních celků (stejně jako státního rozpočtu, státních účelových fondů, státních aktiv). 

[11] 

 

Třídění příjmů a výdajů rozpočtu respektuje: 

• Zásadu jednotnosti a závaznosti. 

      Rozpočtová skladba je jednotná a závazná pro všechny rozpočty v rámci celé rozpočtové 

soustavy. Všechny druhy příjmů a výdajů však nenajdeme v rozpočtech obcí ( některé jsou 

jenom ve státním rozpočtu). Každý údaj rozpočtu má své jednoznačně identifikovatelné 

místo. To se týká i rozpočtu obce. 

• Zásadu stability třídění rozpočtů. 

      Ta je důležitá jak pro potřeby makroekonomických analýz, tak pro časovou srovnatelnost 

obsahu rozpočtů, pro analýzu plnění rozpočtů a ostatních mimorozpočtových fondů v rámci 

celé rozpočtové soustavy. Dlouhodobá platnost číselné identifikace zjednodušuje práci 

finančních pracovníků. 

• Zásadu srozumitelnosti.  

     Rozpočtová skladba srozumitelně třídí příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a účelových 

fondů v celé rozpočtové soustavě (mimo fondů zdravotních pojišťoven, Fondu národního 

majetku a Pozemkového fondu), a to základě jasně definovaných hledisek, Přesně definuje 

jednotlivé položky (aby se předešlo různým výkladům náplně položek). Z toho důvodu je 

nutné upravit i některé účetní výkazy. 

• Zásadu kompatibility. 

     To znamená zajištění kompatibility s mezinárodními statickými standardy, zajištění 

transparentnosti na mezinárodní úrovni s použitím co nejjednodušších převodových můstků. 

[11] 

 

3. Finanční plán 

     Ve většině zemí se sestavují i střednědobé rozpočtové výhledy na několik let dopředu 

(zpravidla 3 – 5 let) neboli finanční plány. V průběhu roku se může skutečné plnění rozpočtu 

lišit od plánovaného rozpočtu, a to vlivem působení různých faktorů. V ČR se sestavují 

rozpočty na jeden kalendářní rok, zatím se nesestavují na delší časové období. U většiny obcí 
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můžeme většinou hovořit o výrazné absenci jakékoliv střednědobé a dlouhodobé strategie 

rozvoje obce, včetně finanční strategie, chybí i střednědobá a dlouhodobá investiční strategie. 

Absence dlouhodobějšího rozpočtového plánování způsobuje obtížné dlouhodobější 

plánování investiční výstavby financované z rozpočtu obce. Ztěžuje i solidnější analýzu 

možnosti návratných finančních prostředků, zejména úvěru, pro financování investičních 

potřeb obcí. [11] 

 

     Kvalita rozpočtu v pojetí finančního plánu, je splnění, resp. výše odchylek skutečného 

hospodaření proti schválenému (závisí na kvalitě odhadu) : 

• Výnosů ze svěřených, sdílených a místních daní, poplatků, dotací, nedaňových příjmů, 

nových příjmů, tedy které jsou plánované (vedle plánovaných příjmů plynou do rozpočtů 

obcí i neplánované příjmy, zejména sankčního charakteru – pokuty apod.). 

• Výdajů rozpočtu obce, to znamená na kvalitním odhadu budoucích potřeb, investičních i 

neinvestičních, souvisejících především se zajišťováním veřejných statků. Neinvestiční 

potřeby jsou většinou z dlouhodobého hlediska velmi stabilní, respektive mají tendenci 

růst. Plánované dokončení investice ve většině případů vyvolá růst neinvestičních výdajů 

• Výdajů na financování nových potřeb, zejména s ohledem na plánovaná sociálně 

ekonomický rozvoj obce, případně i celé oblasti, vyplývá z volebních programů apod. To 

ovlivňuje reálnost splnění sestaveného rozpočtu obce. [11] 

 

4. Rozpočtový proces na úrovni obce  

     Nástroj prosazování cílů obecní politiky (jako součástí veřejné politiky, jejímž subjektem 

je volený orgán, v ČR zastupitelstvo). Rozpočtový proces představuje činnost orgánů obcí, a 

to jak volených, tak výkonných, spojenou se sestavením návrhu rozpočtu, s jeho schválením a 

realizací během rozpočtového období, průběžnou a následnou kontrolou jeho plnění. 

 

     Etapy rozpočtového procesu: 

• Sestavení návrhu rozpočtu příslušným výkonným orgánem obce. Návrh rozpočtu obce 

sestavuje v ČR zpravidla finanční odbor obecního úřadu. Je to jedna z nejobtížnějších 

etap, mají-li být příjmy i výdaje reálné, splnitelné. 

• Projednání a schválení návrhu tohoto rozpočtu v příslušném voleném orgánu obce, v ČR 

voleným zastupitelstvem a příslušnými komisemi, zejména rozpočtovou a kontrolní. 
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Schválený rozpočet obce zahrnuje plánované dotace ze státního rozpočtu. Na začátku 

rozpočtového období nemusí ještě obec znát objem dotací, které dostane ze státního 

rozpočtu, případně z ostatních rozpočtů a peněžních fondů v rozpočtové soustavě. 

• Plnění rozpočtu obce, za které jsou odpovědny výkonné orgány obce, a průběžná kontrola 

plnění rozpočtu ze strany výkonných i volených orgánů obce. Volené a výkonní orgány 

obcí pravidelně kontrolují plnění rozpočtu během rozpočtového období, a to věcné i 

pokladní (to jsou stavy na účtech rozpočtu u peněžního ústavu), analyzují příčiny neplnění 

rozpočtu a hledají vhodná účinná opatření, která by mohla odstranit působení negativních 

vlivů v rozpočtovém hospodaření obce. 

• Sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění rozpočtu obce po skončení rozpočtového 

období příslušným výkonným orgánem obce a jeho schváleným orgánem, následná 

kontrola plnění rozpočtu ze strany voleného orgánu obce. [11] 

 

     V průběhu rozpočtového procesu musí obce, podobně i vyšší stupně územní samosprávy, 

dodržovat obecně platné rozpočtové zásady: 

• Každoroční sestavování a schvalování rozpočtu obce. 

• Reálnost a pravdivost rozpočtu, to je reálný odhad příjmů a výdajů rozpočtu, aby bylo 

možné splnit rozpočet obce jako finanční plán bez výrazných odchylek. 

• Úplnost a jednotnost rozpočtu, dosažená pomocí závazné rozpočtové skladby. 

• Dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu obce, jako základ úspěšného dlouhodobého 

hospodaření obce. 

• Publicita, jejíž výsledkem je důkladná informovanost občanů o hospodaření obce. O 

průběžném i následném plnění rozpočtu obce by měla být podrobně informovaná 

veřejnost v obci (ať už na jednání veřejných schůzí, nebo na úřední desce obce, nebo 

časopise, který obec pro občany, případně i pro ostatní subjekty, vydává apod.). [11] 

 

    Platná rozpočtová skladba využívá čtyři základní druhy třídění příjmů a výdajů: 

1. Odpovědnostní hledisko vyjadřující okruh působnosti a odpovědnosti správců 

kapitol státního rozpočtu, v němž se realizují peněžní operace. Obsah kapitol 

státního rozpočtu stanoví obvykle zákon. 

2. Druhové hledisko sleduje členění peněžních operací na příjmy, výdaje a financující 

operace. Rozpočtová skladba tedy dává odpověď na otázku, jaké příjmy byly do 
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veřejného rozpočtu přijaty (daně, poplatky…) a naopak jaké potřeby rozpočet 

uspokojil (platby zaměstnanců, transfery prostředků…). 

3. Odvětvové hledisko specifikuje, s kterým typem subjektu (rozpočtového odvětví) 

jsou spojeny veřejné výdaje, příjmy a jaké činnosti subjekt provádí. 

4. Konsolidační hledisko, podle něhož se řídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy 

veřejných a ostatních peněžních fondů a příjmy vznikající uvnitř této soustavy. 

Příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. [7] 

 

2.6.2 Ostatní peněžní fondy obcí                

     Součástí finančního systému jsou vedle rozpočtu i další decentralizované peněžní fondy: 

• Neúčelové. 

• Účelové - převažují a vytvářejí se zpravidla účelově vymezených příjmů a prostředky 

soustředěné v příslušném fondu se používají pouze na financování předem určených 

potřeb. U takového peněžního fondu obce tudíž existuje zpravidla dosti přísná účelová 

vazba mezi příjmy a výdaji. 

 

     Četná soustava účelových peněžních fondů nemusí být pro obec ideální, neboť dochází 

k příliš velkému drobní veřejných příjmů. To může vést běžně k situacím, že v některém  

účelovém fondu přebývají finanční prostředky, zatímco v jiném je jich nedostatek na krytí 

potřeby. Přitom nelze provést přesun finančních prostředků mezi účelovými fondy. 

     Využívání mnoha účelových peněžních fondů mimo vlastní rozpočet obce omezuje volnost 

volených i výkonných orgánů obcí v rozhodování o použití finančních prostředků podle 

situace v potřebách, která se může měnit a odlišovat v průběhu rozpočtového období od 

schváleného rozpočtu. [11] 

     V ČR vytvářely obce (dříve národní výbory) už před rokem 1990 vedle rozpočtu tzv. fond 

rezerv a rozvoje. Tvorba a použití tohoto fondu byla v té době spojována se snahou motivovat 

municipality k hospodárnému vynakládání rozpočtových finančních prostředků, 

k efektivnímu hospodaření  obcí, neboť fond rezerv a rozvoje byl tvořen především  z tak 

zvaných žádoucích úspor výdajů rozpočtu a z přebytků hospodaření. 

     Podle  zákona o rozpočtových pravidlech mohou obce vytvářet po roce 1990 i další 

peněžní fondy. Většina obcí v ČR  však vytváří pouze fond rezerv a rozvoje. Význam tohoto 

fondu v hospodaření obcí se však změnil. O způsobu jeho  tvorby a použití plně rozhodují 

orgány obcí, tvorba fondu rezerv a rozvoje je dobrovolná. Nevyčerpané prostředky fondu 
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rezerv a rozvoje koncem rozpočtového období nepropadají a převádějí se do dalšího roku. 

[11] 

 

     Fond rezerv a rozvoje představuje důležitou rezervu v hospodaření obce: 

• Financování  schodku rozpočtu obce, a to jako výsledku hospodaření za celé rozpočtové 

období, ale i dočasného (průběžného) schodku v některých obdobích rozpočtového roku. 

• Financování neplánovaných potřeb.  

 

     V minulosti mohly obce použít prostředky fondu rezerv a rozvoje pouze prostřednictvím 

rozpočtu obce. V současné době by měly připravované změny v rozpočtových pravidlech 

umožnit v budoucnu přímé použití fondu rezerv a rozvoje (případně i dalších účelových 

fondů). Umožňují to už změny v rozpočtoví skladbě. 

     Ojediněle obce vytvářejí i další peněžní fondy, např. Pro financování údržby, oprav 

památek apod. Obce vlastní různý majetek, i finanční povahy. Orgány obcí samy rozhodují, 

kde tento finanční majetek budou soustřeďovat, rozhodují o míře účelovosti v použití 

finančního majetku, rozhodují o způsobu využívání finančního majetku, o způsobech 

finančního investování, jehož jsou v současné podstatě vyšší než tomu bylo v minulosti, a to i 

v rámci hospodaření s prostředky rozpočtu. Význam tvorby a používání dalších účelových 

peněžních fondu obce proto klesá. [11] 

 

2.7 Metody a techniky výzkumu 
     Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy možných systémů 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle. V každé 

metodě se používají sociologické techniky, které jsou pracovními nástroji, jimiž je 

shromažďován materiál a jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci. [3] 

     Většina výzkumných projektů zahrnuje sběr primárních informací (tzv. výzkum v terénu), 

který je nákladnější než získávání sekundárních informací. Avšak primární informace bývají 

vzhledem k řešenému problému daleko významnější. Výběr metody, která pro sběr údajů 

použita, bude jistě odlišná u kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum 

často hledá podrobné odpovědi na otázku ,,proč“, zatímco kvantitativní výzkum zjišťuje 

především faktické, kvantitativně zjistitelné údaje. Je zřejmé, že oba druhy výzkumu podávají 

různé informace. Výběr metody závisí na tom, k čemu mají informace sloužit, kolik jich má 

být, jaká má být jejich kvalita a podle stupně přesnosti. [10] 

20 



     Do sociologického výzkumu patří následují metody: 

• Terénního výzkumu – získávání informací sběrem v terénu, kde terénem je míněná 

skupina, respondenti. 

• Statistická – využívá matematické statistiky při zpracování dat. 

• Historická – využívá vývoj jevu či problému v historii, sleduje zákonitosti změn 

sledovaného jevu. 

• Experimentální – experiment probíhá v terénu, v laboratoři, na vybraném pracovišti, 

provedení je složité a vyžaduje značné zkušenosti. 

• Sociometrická – sociálně psychologická metoda, při které se měří sociální vztahy a vazby 

v malé sociální skupině. 

• Typologická – srovnávací, porovnávání určitých typů jevů podle znaků a srovnání těchto 

typů mezi sebou. 

• Introspektivní – opírá se o vnitřní poznatky výzkumníka 

• Monografická – spočívá ve výzkumu jevu na jednom nebo pouze několika případech, 

tento jev je zkoumán velmi podrobně a všestranně. [3] 

 

2.7.1 Pozorování 
     Pozorování může být běžné či vědecké, které je často spojováno s pomůckami (záznamový 

arch) a přístroji (fotoaparát, stroje, kamera…). Technické pomůcky mají ovšem jistou 

nevýhodu – pozorovaní lidí ztrácejí pod jejich vlivem svou přirozenost chování. 

     Pozorování může být přímé, kdy pozorovatel přichází přímo do styku s pozorovaným 

jevem, nebo nepřímé, kdy mezi pozorovatele a pozorovaný jev je vložené výpověď nějaké 

další osoby, písemný záznam atd., týkající se jevu. 

 

     Klasifikace pozorování: 

• Nekontrolovatelné – bez použití systematických nástrojů pozorování (pomůcek, 

formulářů). 

• Kontrolované – pozorování s použitím nástrojů k systematickému pozorování. 

• Zúčastněné – pozorovatel je v trvalejším kontaktu s objekty pozorování. 

• Nezúčastněné – opak zúčastněného pozorování. 

• Skryté – pozorovatel úmyslně skrývá svou funkci pozorovatele. 

• Zjevné – pozorovaní vědí o funkci pozorovatele. [3] 
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2.7.2 Práce s dokumenty 

     Při práci s dokumenty musíme vycházet z toho, že informace byly posbírány v terénu a již 

určitým způsobem zpracovány. Většina těchto dat byla zpracována za jiným účelem, než ke 

kterým je potřebujeme my. Je tedy nutné informace z dokumentů správně vybrat, zhodnotit a 

analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Při výběru dokumentů se řídíme 

potřebami výzkumu a zvažujeme kvalitu dané informace.  

     Dokumentem se rozumí: 

1. Všechny dokumenty, které vznikly s cílem shromáždit určité údaje - úřední záznamy, 

výkazy, soudní akta, zápisy z porad. 

2. Osobní dokumenty – deníky, dopisy,paměti, kroniky, autobiografie. 

3. Dokumenty statistického charakteru – statistické ročenky. 

4. Jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy atd. [3] 

 

2.7.3 Rozhovor 

     Jedná se o bezprostřední kontakt výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. 

Může se jednat o následující rozhovory: 

• Standardizovaný – má přísný řád, postupuje s podle připraveného textu, podobný 

dotazníku. 

• Nestandardizovaný – je sice předem připraven, ale spíše volný rozhovor podobný 

běžnému hovoru. 

• Polostandardizovaný – nese prvky předcházejících dvou. 

• Rozhovor zjevný – výzkumník klade otevřeně otázky a se souhlasem zaznamenává 

odpovědi. 

• Rozhovor skrytý – vylučuje zaznamenávání odpovědí a respondent nemá o skutečném cíli 

hovoru. 

• Rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou. 

• Rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami, 

formou diskuze. 

 

     Při provádění dotazování bychom se měli vyvarovat přílišného sebevědomí, pokládání 

příliš chytrých nebo naopak naivních otázek, rychlého tempa kladení otázek či příliš dlouhého 

rozhovoru, a ovlivňování dotazovaného vlastními názory. Měli bychom brát v úvahu věk, 

pohlaví a sociální rozdíl (postavení) mezi tazatelem a dotazovaným. [3] 
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     Dotazování umožňuje získat mnoho informací o individuálním respondentovi najednou (ať 

jde o názory, postoje, reference, znalosti), zdrojem informací jsou odpovědi respondenta, jeho 

verbální i neverbální chování vyvolané položením otázky. [10] 

 

       Dotazování má několik podob: 

Písemné   –  Jednou z nejstarších technik dotazování, je to nástroj ke sběru primárních    

                     informací. Otázky by měly být sestaveny tak, aby respondent porozuměl  

                     otázce, byl na ni schopen odpovědět a chtěl odpovědět. Otázky jsou buď  

                     otevřené (respondent má možnost vyjádřit s vlastními slovy, není omezen  

                     výběrem odpovědí) nebo uzavřené (otázky i odpovědi jsou dané,  

                     dotazovaný zatrhává ty odpovědi, které odpovídají jeho názoru či  

                     postoji). Nejčastější formou je dotazník a anketa. 

Osobní  

Telefonické 

Elektronické [10] 

 

2.7.4 Anketa 

     Je založena na dotazníku, na jehož otázky odpovídá respondent korespondenčně. Anketa 

obsahuje malé množství jednoduchých otázek. Často jsou tyto otázky předány respondentům 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (noviny, časopisy, rozhlas, televize), čím 

se získají potřebné údaje od velkého počtu osob. [3] 

 
2.7.5 Dotazník 

     Jedna z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. Používá v situacích, kdy je 

třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze a obvykle je tedy spojen s matematicko-

statistickou metodou.  

 

Výhody: 

• Relativně malá nákladnost. 

• Velký počet respondentů. 

• Vyžaduje poměrně málo času – při provádění, vyplňování, zpracování. 

• Dává respondentům možnost rozmyslet si odpověď. 

• Málo náročný na počet výzkumných pracovníků. 
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Nevýhody: 

• Neosobní forma. 

• Existuje možnost nepochopení otázky. 

• Nezájem účastnit se výzkumu. 

• Omezenost ve výběru odpovědí. 

• Vynechávání či skreslování odpovědí – úmyslné i neúmyslné. [3] 

 

     Při konstrukci dotazníku je třeba dodržovat určité zásady. Otázky by měly být účelné a 

konkrétní, měly by se týkat oblasti našeho výzkumu. Kladeny by měly být jednoduše a 

srozumitelně, aby respondent otázku pochopil. Otázky mohou být otevřené (respondent 

odpovídá svými slovy, vyjadřuje s e volně k problému), uzavřené (respondent si musí vybrat 

z nabízených odpovědí) nebo polootevřených (respondent má kromě nabízených odpovědí i 

možnost zvolit “jiná odpověď“ a případně připsat svůj názor). [3] 

 

3. ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU MĚSTSKÝM ÚŘADEM 

BOHUMÍN V LETECH 2009 - 2011 

3.1 Financování sportu jako současný trend 

     Sport je oblast, která je čím dál více atraktivní a stále se rozvíjí, proto je nutné se mu 

věnovat a financovat ho. Nejedná se pouze o Českou republiku, ale také v zahraničí si to 

uvědomují. Vezměme si například hokej či fotbal v USA. Tyto dva populární sporty jsou 

nejvíce medializovány, nejvíce propagovány a tudíž se do nich nejvíce investuje. Hráči těchto 

sportů dostávají takové platy, o kterých se normálnímu člověku může jen snít a kluby 

dostávají za ně ještě další sumy za prodej či hostování. V Evropě to však funguje trochu jinak. 

Nejen, že máme jiný systém financování, ale pohybujeme se i v jiných sumách. Dalším 

faktem je, že v ČR není sport příliš podporovaný státem, proto musí být podporován městy, 

pod které spadá. 

 

     Za přínos lze rozhodně považovat, že občané města budou spokojeni. Budou mít možnosti, 

jak aktivně strávit svůj volný čas a ještě si budou moct vybrat, kde chtějí sportovat, v jakých 

podmínkách a jaký sport. Dalším pozitivem je určitě fakt, že město podporuje i akce, kterých 

se mohou účastnit i lidé, kteří ke sportu nemusí mít vztah nebo lidé, kteří sportovat 

z jakéhokoli důvodu nemohou (tělesné postižení, věk, nedostatek financí), ale mají zájem se 
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účastnit například jako divák. Jestliže lidé budou spokojeni, budou stále využívat produktů a 

služeb, které město nabízí nebo podporuje. 

 

     Velice důležitý vliv má sport na mládež. V současnosti lze pozorovat, že stále více 

mládeže trpí nadváhou a nedostatkem pohybu, protože v této době elektronické vyspělosti, 

počítačů, internetu a sociálních sítí dávají přednost těmto věcem před venkovní procházkou či 

jinou tělesnou aktivitou. Najdou se ovšem i takoví, kteří chodí ven, ale z důvodu nudy 

vyhledávají zpestření ve formě alkoholu, drog či podnikají jiné nelegální a neetické aktivity. 

Z tohoto důvodu, aby se tohle nedělo, by měla být mládež vedena například ke sportu, čímž 

kvalitně investují svůj čas i peníze. 

 

     Dopady trendu mohou být pozitivní i negativní. Za pozitivní lze určitě považovat, že 

sportovní objekty, sportovní akce, sportovní organizace nebo kluby mají jistotu, že od města 

dostanou určité finance. Poté mohou investovat a inovovat, aby zákazníci byli spokojeni. 

Pokud budou zákazníci spokojeni, budou o své spokojenosti mluvit a přitáhnou další 

zákazníky popřípadě sponzory. Naopak pokud se stane, že město nebude mít prostředky, tak 

bude muset omezovat příspěvky do sportu. Budou tyto finance sportovním organizacím 

chybět, budou se omezovat akce, bude se méně investovat a opravovat. Může to taky 

zasáhnout nákup výstroje a pomůcek, což ovlivní kvalitu služby a nesmíme opomenout ani 

rostoucí ceny energií, vody atd. Pokud sportovní akce či organizace podraží, bude to mít za 

následek pokles zákazníků a pokles členských základen ve sportovních klubech. S tímto jsou 

spojena i rizika, organizace nemohou tedy počítat s věnováním jisté částky do dalšího 

hospodaření. 

 

3.2 Město Bohumín 

    Bohumín je městem s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Do správního 

obvodu spadá město Rychvald a Dolní Lutyně. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a má 

přibližně 22 tisíce obyvatel. Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části 

Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává 

významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce 

železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Město leží v ostravské 

pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů.   
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     Obyvatelé města žijí v sedmi městských částech, kterými jsou Nový Bohumín, Starý 

Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. Tyto názvy naznačují, že se původně 

jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. První písemná 

zmínka o vsi Bogun je totiž z roku 1256. [17] 

 

3.3 Městský úřad 

      
3.3.1 Odbor školství, kultury a sportu 

     Odbor školství, kultury a sportu především se orientuje na záležitosti spojené se školstvím, 

kulturou, sportem a ostatní zájmovou činností občanů. 

     V čele odboru je Mgr. Pavla Skokanová, která má pod sebou 4 referenty odboru. Pracovní 

náplní těchto referentů je sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle 

kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Dále prověřování a 

zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků a zajišťování realizace 

rozpočtových změn. Kontrola rozpisů příspěvků a dotací podle stanovených zásad, metodické 

vedení příspěvkových organizací města, uzavírání dohod o provedení práce ( i ostatních 

smluv na úseku školství) a vedení agendy příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů na provoz mateřských škol a školních družin.  Také zpracování rozboru hospodaření 

za školy a školská zařízení v obvodu působnosti podle závazných osnov včetně zúčtování 

účelových prostředků a prostředků státního rozpočtu. Součástí je i spolupráce s odborem 

školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje na úseku rozpočtování, financování, 

účtování a zpracování dat a další dokumentace ze škol a školských zařízení v rozsahu 

působnost. Odbor se zajímá o členství v komisi sportu, spolupráci s komisí kultury včetně 

účasti na jednáních těchto komisí, spolupráci s příspěvkovými organizacemi, evidence 

dětských koutků, hřišť a sportovišť v majetku města či přehledy vytíženosti tělocvičen ve 

městě. Provádí souhrnný výkon samosprávních činností na úseku inventarizace majetku, a to 

jak majetku odboru, tak i pronajatého majetku a mnoho dalších činností, týkajících se 

školství, kultury a sportu. [18] 
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3.3.2 Poskytování dotací 
   Hlavním zdrojem financí jsou dotace ze strany města, které poskytuje do výše schváleného 

rozpočtu sportovním, kulturním a ostatním zájmovým neziskovým organizacím působícím na 

území města Bohumína. Jsou poskytovány na podporu a rozvoj amatérské sportovní, kulturní 

a ostatní zájmové činnosti, pořádání akcí, případně i na investiční akce a opravy subjektů ve 

vlastnictví těchto organizací. Poskytnutí dotací není nárokové a závisí na finančních 

možnostech města. Způsob a podmínky jejich poskytování upravují zásady pro poskytování 

dotací, které jsou účinné od 1. ledna 2008. 

 

   Dotace jsou poskytovány: 

1. DOTACE NA ČINNOST 

A) SPORT    

• Na podporu reprezentace a zvýšení úrovně výkonnostního sportu 

   Je určeno sportovním subjektům, které mají ambice zvýšit úroveň dosahovaných výsledků 

nebo udržení stávající vysoké úrovně dosahovaných výsledků. O dotaci se žádá formou 

projektu. Tento projekt musí být zpracován na období 4 roky s jasně stanovenými cíly a 

postupy na jednotlivé roky. Zároveň musí být zhodnoceny roky minulé a 70% členské 

základy musí mít trvalé bydliště na území města. Členská základna musí odpovídat charakteru 

daného sportovního odvětví – u kolektivních sportů minimálně ve výši dvojnásobku počtu 

hrajících. 

   Projekty jsou podávány současně s žádostmi o dotace na činnost to je do 31.1. daného 

kalendářního roku. Následně jsou posouzeny a vyhodnoceny minimálně 5-člennou komisí pro 

hodnocení projektů v oblasti sportu pro tento účel zřízenou radou města a komise sportu. 

Vyúčtování této dotace je nutno předložit nejpozději do 30.6. následujícího roku.  

     Přehled dotací za uplynulé roky nezorňuje tabulka 3.1. 

 

Tab. 3.1 Poskytnuté dotace na činnost MÚ Bohumín v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

OBLASTI 2009 2010 2011 
Sport 3 282 2 966 3 178 
Kultura 835 829 904 
Ostatní (zájmová obč. sdružení) 243 229 231 
CELKEM 4 360 4 024 4 313 

Zdroj: Vlastní šetření 
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• Dle stavu členských základen 

     Dotace jsou poskytovány sportovním subjektům a jejich oddílům na základě stavu členské 

základny a to veškeré náklady spojené s činností subjektu či oddílu během celého roku (např. 

materiální vybavení, náklady na energie, pronájmy, vodné a stočné, startovné, dopravné, 

nocležné). Dotace však nelze použít na mzdy či odměny a pohoštění. Dotace se vyplácí 

jednorázově na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. Žadatelem o 

dotaci na činnost může být pouze řádně registrovaný sportovní subjekt se sídlem na území 

města Bohumína, žádat může 1x ročně a to v termínu do 31.1. kalendářního roku, který je o 

dotaci žádáno. Výše dotace na jednoho člena v jednotlivých kategoriích je závislá na 

finančních možnostech města v daném období a je každoročně upřesňována. Zároveň 

příjemce dotace je poskytovateli povinen umožnit kontrolu správnosti a objektivnosti údajů o 

počtu sportovců 

   Výše dotace je závislá na rozčlenění členské základny sportovního subjektu z hlediska věku 

a výkonnosti do 6 skupin s tzv. rozlišovacími čísly 1 – 6: 

- Výkonnostní sportovci – jednotlivci či členové družstev, která s prokazatelně účastní 

sezónních svazových soutěží. Číslo 1 (do 20let) a číslo 2 (nad 20let) 

- Trenéři a cvičitelé – číslo 3 (v počtu odpovídajícím počtu členů) 

- Rekreační sportovci – členové oddílu, kteří průběžně aktivně sportují, ale ne na 

závodní úrovni. Číslo 4 (do 18let) a číslo 5 (nad 18let). 

- Aktivně nesportující členové oddílu – čestní členové, funkcionáři, členové vyššího 

věku apod. číslo 6. 

 

Následující tabulka ukazuje, jak město Bohumín přerozdělilo finance dle členských základen 

v letech 2009 – 2011. 
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Tab. 3.2 Příjemci dotací od MÚ Bohumín v letech 2009 – 2011 dle členské základny 

ROK 2009 Počet 
Členů 

ROK 2010 Počet 
členů 

ROK 2011 Počet 
členů 
 

TJ Bohumín 474 TJ Bohumín 413 TJ Bohumín 359 

TJ Sokol Bohumín 381 TJ Sokol Bohumín 368 TJ Sokol Bohumín 347 

TJ Viktorie Bohumín 247 TJ Viktorie Bohumín 251 TJ Viktorie Bohumín 259 

TJ Sokol Záblatí 181 TJ Sokol Záblatí 209 TJ Sokol Záblatí 248 

SK Šafrata 94 SK Šafrata 90 SK Šafrata 85 

TJ Slovan Záblatí 187 TJ Slovan Záblatí 208 TJ Slovan Záblatí 208 

FK Bohumín 425 FK Bohumín 460 FK Bohumín 463 

HC Bohumín 158 HC Bohumín 152 HC Bohumín 140 

1. SC 98 Bohumín 80 1. SC 98 Bohumín 99 1. SC 98 Bohumín 107 

AK Bohumín 103 AK Bohumín 80 AK Bohumín 120 

o. s. Bonatrans  94 o. s. Bonatrans 98 o. s. Bonatrans  102 

Judo Pionýr 63 Judo Pionýr 70 BC Bohumín o. s. 41 

PK Bohumín 80 PK Bohumín 94 Judo Pionýr 75 

Svišti 2621 26 Svišti 2621 24 PK Bohumín 106 

DC Skulls Partyzán 9 DC Skulls Partyzán 10 Svišti 2621 25 

SCB Sport klub o. s. 61 SCB Sport klub o. s. 157 DC Skulls Partyzán 11 

ŠSK při gymnáziu 35 ŠSK při gymnáziu 23 ŠSK při gymnáziu 22 

ŠSK při SŠ Bohumín 168 ŠSK při SŠ Bohumín 174 ŠSK při SŠ Bohumín 169 

ŠSK AC při ZŠ Beneše 47 ŠSK AC při ZŠ Beneše 77 ŠSK AC při ZŠ Beneše 70 

AC Bohumín 161 AC Bohumín 83 AC Bohumín 83 

SK Starý Bohumín 68 SK Starý Bohumín 68 SK Starý Bohumín 58 

Tenisový klub Skřečoň 21 Tenisový klub Skřečoň 24 Tenisový klub Skřečoň 24 

HC 2000 Bohumín 24 HC 2000 Bohumín 24 HC 2000 Bohumín 27 

Rockwool club 112 Rockwool club 92 Rockwool club 99 

TJ Sokol Skřečoň 24 TJ Sokol Skřečoň 24 TJ Sokol Skřečoň 23 

CK Hobby Bohumín 17 CK Hobby Bohumín 23 CK Hobby Bohumín 24 

Sport. střelecký klub 11 TOM Jarní vítr 17 SCB Sport klub o. s. 158 

  Jezdecký klub AB  26 Jezdecký klub AB  32 

CELKEM                           3 351 CELKEM                          3 438 CELKEM                           3 485 

Zdroj: Vlastní šetření 
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      B) KULTURA 

C) OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 

2. DOTACE NA POŘÁDÁNÍ AKCÍ 

     Tyto dotace jsou poskytovány sportovním, kulturním, ostatním zájmovým, případně I 

jiným zájmovým subjektům na pořádání akcí. Akce se musí konat na území města Bohumína, 

výjimkou jsou akce na jiném místě ve smyslu reprezentace na mistrovství Evropy či světa, 

tento typ dotace se nevztahuje na utkání  svazových soutěží.  

   Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 50% celkových nákladů na akci a žadatelem o 

tuto dotaci může být pouze registrovaný subjekt (občanská sdružení, TJ, SK atd.), který má 

sídlo na území města Bohumín a má své IČ,  DIČ. Fyzická osoba může ve výjimečných 

případech. 

 

Tab. 3.3 Poskytnuté dotace na akce MÚ Bohumín v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

OBLAST 2009 2010 2011 
 Do 5tis.         Nad 5tis. Celkem 

Sport     155                 261 416 590 629 
Kultura      59                305,5 364,5 374 254 
Ostatní       16                  30     46 73 89 
CELKEM     230               596,5 826,5 987 972 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

3. DOTACE NA INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY 

   O jejich poskytnutí a výši rozhoduje na svém zasedání zastupitelstvo města na základě 

stanovisek, která k žádostem dává finanční výbor, příslušné komise a odbor školství, kultury a 

sportu. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 50% rozpočtových nákladů a 

maximální limit její výše činí 200 000 Kč na akci. Žadatel je povinen předložit žádost o dotaci 

do 31.1. daného kalendářního roku. 

   Po dobu minimálně 5 let nesmí být majetek, na jehož opravu byla dotace použita, převeden 

či prodán, ani nesmí být změněn jeho účel užívání. Dotace je poskytována formou zálohy ve 

výši 50% schválené částky a následného doplatku po předložení vyúčtování celkových 

nákladů na realizaci akce, a to na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančních 

prostředků. Vyúčtování celkových nákladů na realizaci akce musí být předloženo do 30 dnů 

od jejího ukončení a to formou originálů účetních dokladů včetně jejich kopií. 

[vlastní šetření] 
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Tab. 3.4 Dotace na opravy majetku MÚ Bohumín v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

 

 
 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

3.4 Správa sportovišť města Bohumín 
     Město Bohumín zastřešuje několik subjektů v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví, 

školství, zájmové činnosti či sociální oblasti. Oblast školství můžeme chápat i jako sportovní 

či tělovýchovnou aktivitu a v této oblasti spadá pod město 7 subjektů. V oblasti sportu se 

jedná o BOSPOR spol. s r.o. a Dům dětí a mládeže Bohumín v oblasti zájmové činnosti, ale 

také sportovní. 

   

BOSPOR spol. s r.o. 
      Bospor je zkratka pro Bohumínské sportoviště. Cílem je poskytovat kvalitní zázemí pro 

smysluplné využití volného času od těhotných maminek, miminek, až pro seniory. Nabízí 

široké spektrum volno časových aktivit. Průměrný roční obrat dosahuje 28 milionů Kč. 

     Aquacentrum nabízí plavání kojenců, dětí ve školkách a školách, plavání veřejnosti. Na 

aquacentru působí plavecký klub pro děti od šesti let. Součástí bazénu je whirpool a relaxační 

bazén, který slouží k relaxaci a uvolnění. Je zde solárium a nově i kadeřnický salon. 

     Zimní stadion slouží v zimě k zimním aktivitám, je zde hokejový oddíl, krasobruslařský 

oddíl, škola bruslení, bruslení veřejnosti. V létě slouží tento stadion jako víceúčelová 

sportovní hala, je zde hřiště na badminton, tenis, volejbal, nohejbal a stoly na stolní tenis. 

     Adventure Golf je v bezprostřední blízkosti krytého bazénu a hřiště pro plážový volejbal. 

Kořeny má tato atrakce v Americe. V podstatě jde o klasické golfové hřiště, které je ale 

zmenšené do velikosti minigolfových drah. Jejich velikost je však to jediné, co jej s 

minigolfem spojuje.  

     Hobbypark je součástí parku Petra Bezruče, je zde možnost využití celé škály hracích 

prvků pro děti od 1 roku až do 18 let. Nově je součástí hobbyparku i dětské dopravní hřiště, 

které má počítačem řízené semafory, dopravní značky, signalizaci simulující příjezd vlaku. 

Slouží jako pomocný prvek při výuce o bezpečnosti silničního provozu. Nachází se zde 

OBLAST 2009 2010 2011 
Sport 415 401 374 
Kultura 0 27 0 
Ostatní (zájmových obč. sdružení) 45 92 111 
Církev 291 646 800 
CELKEM 751 1 166 1 285 
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učebna, kde probíhá teoretická část výuky. Učebna je součástí sídla vedení společnosti Bospor 

s.r.o. 

      Součástí je Penzion ve věži, vznikl rekonstrukcí staré vodárenské věže. Tato rekonstrukce 

měla za cíl smysluplné využití tohoto chátrajícího objektu. Věříme, že se záměr povedl o 

čemž svědčí cena TOPINVESTU „Nejlepší investice roku 2006“. Původní záměr vybudovat v 

tomto objektu byty byl zamítnut a po dlouhém rozhodování se rada města dohodla na 

přeměnu tohoto dominantního prvku města na penzion s vyhlídkou v sedmém patře a s 

restaurací v nejvyšším osmém patře. Tento penzion je architektonickým unikátem, má 12 

pokojů dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, digitální televizí se satelitním 

příjmem, drátovým a bezdrátovým internetem. V celém areálu Penzionu ve věži, Aquacentra, 

zimního stadionu a Hobbyparku je rovněž možnost WiFi připojení zcela zdarma. [14] 

     Následující tabulka vypovídá o výši příjmů a příspěvků, které Bospor, spol. s. r. o. dostalo 

od města Bohumín za roky 2009 – 2011. 

 

Tab. 3.5 Příspěvky poskytnuté MÚ Bohumín společnosti Bospor, spol. s. r. o.  

v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Dům dětí a mládeže Bohumín 
     Středisko pro volný čas dětí a mládeže se nachází za parkem Petra Bezruče v Bohumíně, 

na ulici Janáčkova. Objekt má přilehlé dvě přístavby - tělocvičnu a taneční sál. V těsné 

blízkosti je aquacentrum, zimní stadion, fotbalové hřiště Bospor a Penzion Ve věži. Dům dětí 

a mládeže provozuje zájmovou, výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost na úseku sportu, 

techniky, turistiky, estetiky a společenských věd. V přibližně 70 nejrůznějších aktivitách, 

zájmových kroužcích a kurzech se volnočasovým aktivitám věnuje přes 900 dětí, mládeže a 

dospělých. Sportovní aktivity mají centrálu v tělocvičně, která je vhodná pro basketbal, 

florbal, volejbal, badminton a další nejen kolektivní sporty. Rytmika a taneční (konferenční) 

sál je v odpoledních hodinách určen převážně pro taneční soubor Kates. Fitness je určeno pro 

všechny zájemce o posilování a zdravý životní styl. 

 2009 2010 2011 
Provozní příspěvek 8 003 8 632 9 016 
Investiční příspěvek 10 002 10 802 11 552 
Příjmy – nájemné 394 390 375 
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     Dům dětí a mládeže v Bohumíně provozuje turistickou základnu v Návsí u Jablunkova. 

DDM využívá pro své aktivity také další prostory v Bohumíně a okolí (učebny a tělocvičny 

základních škol, Sportcentrum, tělocvična SŠ apod.). Součástí DDM Bohumín je úspěšný 

taneční soubor Radost & Impuls a klub U létající ryby. [viz. příloha č. 4] [15] 

 

Tab. 3.6 Vztah MÚ Bohumín k Domu dětí a mládeže v letech 2009 – 2011 (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 
Provozní příspěvek 2 200 2 120 2 299 
Příjmy – odvod odpisů 115 115 124 

Zdroj: Vlastní šetření 

3.5 Financování v průběhu let  

     Je nutno si připomenout společnost Bospor, s. r. o. Přesněji budou rozebrány provozní 

příspěvky, investiční příspěvky a příjmy v podobě nájemného, a to v rozmezí šesti uplynulých 

let.  

     V roce 2007 byly provozní příspěvky nejnižší a to 7 116 tis., investiční příspěvky 10 002 

tis. a společnost získala na nájemném  419 tis. V roce 2008 byly provozní příspěvky zvýšeny 

na 8 003 tis., investiční příspěvky 10 002 tis. a společnost získala na nájemném 394 tis. 

V roce 2009 společnost disponovala se stejnýma sumami jako v roce 2008. V roce 2010 byly 

provozní příspěvky zvýšeny na 8 632 tis., investiční příspěvky 10 802 tis. a společnost získala 

na nájemném 390 tis. V roce 2010 byly provozní příspěvky zvýšeny na 8 632 tis., investiční 

příspěvky 10 802 tis. a společnost získala na nájemném 390 tis. V roce 2011 byly provozní 

příspěvky zvýšeny na 9 016 tis., investiční příspěvky 11 552 tis. a společnost získala na 

nájemném 375 tis. V roce 2012 klesly provozní příspěvky na 8 653 tis., investiční příspěvky 

na 10 502 tis. a společnost získala na nájemném 245 tis. Tyto skutečnosti znázorňuje graf. 
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Graf 3.1 Příspěvky poskytnuté MÚ Bohumín organizaci Bospor, spol. s. r. o.  

v letech 2007 – 2012  

Příspěvky poskytnuté MÚ Bohumín organizaci Bospor, spol. s. r. o.
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

     Také se opět podíváme na Dům dětí a mládeže Fontána v Bohumíně. Přesněji na provozní 

příspěvky a příjmy v podobě odvodu odpisů v rozmezí šesti uplynulých let. 

     V roce 2007  byly provozní příspěvky nejnižší a to 871 tis. a příjmy činily 114 tis. 

V roce 2008  byly provozní příspěvky 2 200 tis. a příjmy činily 115 tis. 

V roce 2009  byly provozní příspěvky 2 200 tis. a příjmy činily 115 tis. 

V roce 2010  byly provozní příspěvky 2 120 tis. a příjmy činily 115 tis. 

V roce 2011  byly provozní příspěvky 2 299 tis. a příjmy činily 124 tis. 

V roce 2012  byly provozní příspěvky 2 453 tis. a příjmy činily 124 tis. 

     Tyto zjištěné skutečnosti zachycuje následující graf. 

 
Graf 3.2 Vztah MÚ Bohumín k Domu dětí a mládeže Fontána v letech 2007 – 2012  

Vztah MÚ Bohumín k Domu dětí a mládeže Fontána 
v letech 2007 - 2012

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ROK

HO
DN

OT
Y 

V 
TI

S.
 K

Č

Provozní příspěvek

Příjmy - odvod odpisů

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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     Ve městě Bohumíně se existuje několik sportovních organizací a město k nim zaujímá 

určitý vztah. Těmto organizacím poskytuje provozní příspěvky, investiční příspěvky a 

zároveň získává příjmy v podobě nájemného. 

     V roce 2009 byly provozní příspěvky nejnižší a to 8 003 tis., investiční příspěvky 10 002 

tis. a příjmy na nájemném  činily 394 tis. V roce 2010 byly provozní příspěvky 8 632 tis., 

investiční příspěvky 10 802 tis. a příjmy na nájemném  činily 390 tis. V roce 2011 byly 

provozní příspěvky 9 016 tis., investiční příspěvky 11 552 tis. a příjmy na nájemném  činily 

375 tis. V roce 2012 byly provozní příspěvky 8 653 tis., investiční příspěvky 10 502 tis. a 

příjmy na nájemném  činily 245 tis. 

     Pro lepší přehled vše znázorňuje následující graf. 

 

Graf 3.3 Finanční vztah MÚ Bohumín k sportovním organizacím v letech 2009 – 2012  
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

     K městu Bohumínu zaujímá určité pozice nejen sportovní organizace, ale také příspěvkové 

organizace jakožto provozní příspěvky či příjmy v podobě odpisů. V roce 2009  příspěvkové 

organizace získaly 2 200 tis. a příjmy dosáhly částky 115 tis. 

V roce 2010  příspěvkové organizace získaly 2 120 tis. a příjmy dosáhly částky 115 tis.   

V roce 2011  příspěvkové organizace získaly 2 299 tis. a příjmy dosáhly částky 124 tis. 

V roce 2012  příspěvkové organizace získaly 2 453 tis. a příjmy dosáhly částky 124 tis. 

     Zmíněné údaje znázorňuje graf na další straně. 
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Graf 3.4 Vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v letech 2009 – 2012 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

     Z rozpočtu města Bohumína čerpají příspěvky a dotace různé organizace. Konkrétněji se 

jedná o příspěvky na tělovýchovu či případné opravy týkající se tělovýchovy. Dále se jedná o 

příspěvky pro kluby hokeje, fotbalu či kulečníku atd. (např. občanské sdružení Bunkr, TJ 

Bohumín, opravy pro občanská sdružení a dotace na plavání).  

     Velikost příspěvků znázorňuje následující graf. 

      

Graf 3.5 Příjemci příspěvků a dotací z rozpočtu města Bohumína v letech 2007 – 2012  
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Zdroj: Vlastní šetření 
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     Pro lepší přehlednost byla vytvořena z grafu 3.5. tabulka s přesnějšími čísly. Zároveň 

tabulka udává celkovou sumu, která byla na příspěvky a dotace z městského rozpočtu 

poskytnuta za jednotlivé roky.  

 

Tab. 3.7 Příjemci příspěvků a dotací z rozpočtu města Bohumína v letech 2007 – 2012  

(v tis. Kč) 

 PŘÍJEMCI příspěvků a dotací 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Tělovýchova  2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 650 
Tělovýchova – opravy  500 500 500   
Občanská sdružení opravy 550    500 500 
Hokejový klub HC Bohumín  500 550 550 550 550 600 
Fotbalový klub FK Bohumín    250 250 250 150 
Dotace na plavání       770 
Občanské sdružení Bunkr      50 50 
Kulečník Bohumín     50  
TJ Bohumín  255     
CELKEM 3 650 3 905 3 900 3 900 4 000 4 720 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

3.6    Nejvýznamnější investice města Bohumín do sportu 

     První výraznější investice byla provedena na zimním stadionu (Bospor aréna), který se 

nachází ve sportovním areálu BOSPOR v Bohumíně za parkem na ulici Janáčkové. Historie 

zimního stadionu sahá do 70-tých let minulého století, kde sloužil jako otevřené kluziště. V 

roce 2000 bylo realizováno zastřešení ledové plochy. Tím došlo k vyššímu využití stadionu, 

prodloužení zimní sezony a větší efektivitě provozu. K dalšímu vylepšení došlo v roce 2006, 

kdy byla postavena přístavba zimního stadionu s novými šatnami, sociálním zařízením a sport 

barem s výhledem na ledovou plochu. V roce 2011 byly instalovány nové mantinely s 

ochrannými skly a rozměr kluziště je upraven na 29x59 metrů. V letním období je hala 

zimního stadionu využívána k letním sportům: badminton, tenis, stolní tenis, nohejbal a 

volejbal. 

     Další investicí byla výstavba Aquacentra v Bohumíně. Stavba zahájena v polovině roku 

2003, ale po začátečních problémech se založením stavby, kdy kvůli špatné pilotáži, která 

nevyhovovala vysoké agresivitě spodní vody, došlo k tříměsíčnímu pozastavení stavby. Její 

dokončení se tak prodloužilo o několik měsíců. Původně mělo být aquacentrum dokončeno 

v létě 2004, ale jeho otevření se posunulo na konec roku. Kapacita bazénové haly je 243 osob 

a součástí bazénu je tobogán, sauna, bar, masáže a venkovní volejbalové hřiště. U bazénu 
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vzniklo 92 nových parkovacích míst, s dalšími 18 místy k parkování se počítá na přilehlé 

Koperníkově ulici. Náklady na stavbu byly přibližně 98 milionů korun. 

     Adventure golf byla další významná investice města Bohumína. Náklady na vybudování 

zábavného golfu byly necelých 6 milionů korun. Podle plánů byl projekt dostavěn v květnu 

2012 a už v červnu si novou atrakci mohli vyzkoušet první návštěvníci. Zábavný golf má 

celkem 18 drah, každá na ploše 35 metrů čtverečních. Dráhy budou mají různé terénní 

nerovnosti, vyvýšeniny, boule, vodní past nebo písečné bunkry podobně jako u klasického 

golfu. Dominantou celého hřiště o velikosti 1200 metrů čtverečních je vodopád s potůčkem a 

dvěma jezírky. Jako bonus vyrostou vedle golfových drah i tři petangová hřiště. 

     V roce 2012 byla také dokončena nová in-line stezka a zároveň cyklostezka měřící 3 

kilometry, která vznikla v polích mezi Pudlovem a Starým Bohumínem. Tento úsek první 

částí budoucích větších okruhů pro sportovně-rekreační cyklistiku a in-line bruslaře. Náklady 

ve výši 2 milionů korun pomohla městu uhradit evropská dotace. Díky projektu v partnerství s 

polskými Krzyzanowicemi Bohumín obdrží příspěvek až 750 tisíc korun. Dotaci dostane od 

Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program přeshraniční spolupráce  

ČR – Polsko 2007−2013 prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko. Bohumín za tímto 

účelem připravil s Krzyżanowicemi projekt „Malé EURO - Sportovní integrace v pohraničí“. 

     Plánovaným a nyní probíhajícím projektem od roku 2012 je nové hřiště, které nabídne 

fotbalistům FK Bohumín naprosto jiné možnosti. Fotbalisté Bohumína se po třinácti letech 

dočkají nového hřiště. To vyrůstá v místech bývalého škvárového hřiště ve sportovně-

rekreačním areálu v parku Petra Bezruče. Náklady na jeho výstavbu jsou 3,7 milionu korun. 

Sportovci jej budou moci poprvé otestovat roku 2013 na jaře. Půjde primárně o tréninkové 

hřiště. Musí tak snést mnohem větší zátěž než hlavní zápasové hřiště, které je v jeho těsné 

blízkosti. Svou kvalitou se však vyrovná těm, na kterých se hraje první liga. Bude mít 

například systém umělého zavlažování, který hlavnímu hřišti chybí, a které se musí kropit 

ručně hadicemi. 

     Město Bohumín má však své investiční plány i do budoucna. Jednou z největších investicí 

je nepochybně víceúčelová sportovní hala. V Bohumíně má nová sportovní hala vyrůst v 

těsné blízkosti Aquacentra a Penzionu ve věži, v místě nynějšího kynologického cvičiště. 

Město má v současné době už hotovu projektovou dokumentaci k této stavbě, která přišla na 

1,9 milionu korun. Město však na zhotovení dokumentace získalo dotaci z ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 1,1 milionu korun. Vydáno je už i stavební povolení k výstavbě nové 

haly, město se s kynology dohodlo na náhradních prostorách. Výstavba nové sportovní haly 

bude stát více než 70 milionů. Je určena pro hraní florbalu, sálové kopané, odbíjenou, 
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házenou, basketbal, popřípadě tenis či badminton. Město však na nákladnou výstavbu haly 

nemá dostatek finančních prostředků, a tak se do ní nepustí dříve, než bude úspěšné v získání 

dotace z Evropských fondů. O evropské peníze bude město teprve žádat prostřednictvím 

Regionálního operačního programu. V současné době již je ukončen příjem nabídek na 

výstavbu haly a existují i nákresy a plány projektu [viz. příloha č. 1]. Zahájení výstavby a 

ukončení stavby je zatím nejasné.[14, 18, vlastní šetření] 

 

4. SPOKOJENOST OBČANŮ MĚSTA BOHUMÍNA SE SPORTOVNÍM 

VYŽITÍM 

     Spokojenost bohumínských občanů s financováním sportu a sportovním vyžitím ve městě 

jsem zjišťovala formou krátkých dotazníků. Dotazník se skládá z deseti otázek – devět otázek 

s výběrem vyhovující možnosti a jedna závěrečná otázka otevřená. [viz. příloha č. 2] Otázky 

jsem sestavovala samostatně s pomocí mé vedoucí diplomové práce tak, aby výsledky 

posloužily nejen mé diplomové práci, ale také pro informovanost  odboru školství, kultury a 

sportu Městského úřadu v Bohumíně.  

     Za cílovou skupinu jsem si vybrala občany města Bohumína, kteří sportují nebo jinak 

využívají sportovních služeb ve městě. Proto jsem dotazníky tištěné podobě  rozmístila do 

bohumínských sportovních center, zdejšího aquaparku či na zimní stadion. Myslela jsem také 

na obyvatelstvo, které z nějakého důvodu nesportuje nebo nemělo možnost se dostat 

k dotazníkům. Proto jsem tento dotazník vytvořila elektronicky na www.mojeanketa.cz a 

rozeslala nejen svým známým, ale vložila přes facebook do skupiny Bohumín Bohumíňáků, 

kde jsou členy bohumínští obyvatelé.  

     Dotazníkové šetření probíhalo od začátku roku 2013 během měsíců leden, únor a březen. 

Po 3 měsících mi bylo navráceno od respondentů celkem 161 vyplněných dotazníků. Nicméně 

k závěrečnému vyhodnocení bylo použito pouze 145 dotazníků, jelikož 16 zbývajících  bylo 

nedostatečně vyplněno pro další zpracování. Odpovědi na položené otázky jsou na 

následujících stranách nejen rozepsány, ale taky graficky znázorněny. 

 

Otázka číslo 1 - Jakého jste pohlaví? 

     Z celkového počtu 145 dotazovaných se jednalo převážně o ženy, kterých bylo 91. 

Zbývajících 54 respondentů byli muži. Tyto skutečnosti znázorňuje následující graf v %. 
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Graf 4.1 Grafické vyjádření otázky č. 1 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 2 - Jaký je Váš věk?  

     Lidé mohou sportovat a využívat sportovních služeb či akcí v různém věku. Na dotazník 

odpovědělo 27 respondentů ve věku 10 až 17let. Nejpočetnější skupinou odpovídajících bylo 

84 občanů mezi 18 až 34lety a mezi 35 až 55lety se zúčastnilo dotazování 31 respondentů. 

Nejméně obsazena byla skupina od 56let, kde odpověděli pouze 3 občané. Graf na následující 

straně zobrazuje tato čísla procentuálně. 

 

Graf 4.2 Grafické vyjádření otázky č. 2 
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Zdroj: Vlastní šetření 
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Otázka číslo 3 - Máte přehled o financování sportu ve městě Bohumíně? 

     Respondenti většinou odpověděli, že o financování nemají vůbec přehled, jedná se přesně 

o 75 občanů. Naopak pouze 14 respondentů zaškrtlo dopověď, že o financování sportu ve 

městě přehled mají. Zbývající respondenti, přesněji 56, jsou o financováni informováni 

částečně. Následující graf zobrazuje tato čísla procentuálně. 

 

Graf 4.3 Grafické vyjádření otázky č. 3 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 4 - Jste spokojeni s výší cen bohumínských služeb a akcí v oblasti sportu? 

    (bazén, stadion, sportovní kroužky, veřejné soutěže, turnaje…) 

     Obyvatelé města Bohumína se v této otázce dosti lišili. Ze všech dotazovaných je s výší cen 

spokojeno 26 respondentů a 60 respondentů je spíše spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo 13 

respondentů a 32 respondentů je spíše nespokojených. Zbývajících 14 respondentů si vybralo 

odpověď, že nemá přehled nebo nevyužívá těchto služeb a akcí v oblasti sportu. Tato čísla 

přehledněji znázorňuje následují graf procentuálně. 
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Graf 4.4 Grafické vyjádření otázky č. 4 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 5 - Která oblast by podle Vás potřebovala finanční pomoc od města? 

    Většina z dotazovaných se shodla, že finanční pomoc od města by potřebovaly sportovní 

kluby a kroužky, jedná se od 71 respondentů. Dalších 34 si myslí, že peníze jsou potřeba na 

sportovní akce a zbývajících 40 respondentů by je investovala do sportovních center. Pro lepší 

přehlednost si tato čísla ukážeme v % v následujícím grafu. 

  

Graf 4.5 Grafické vyjádření otázky č. 5 

NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANCÍ DLE 
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

23%

49%

28%

sportovní akce

sportovní kluby (kroužky)

sportovní centra

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Otázka číslo 6 - Jak často využíváte sportovních služeb, akcí či sportovišť ve městě Bohumíně?  

(průměrně) 

     Jako v každém městě, tak i v Bohumíně se najdou sportovci, ale i lidé nesportující. 

Z dotazovaných 39 odpovědělo, že sportují ve městě několikrát týdně a 28 osob sportuje jednou 

týdně. Další skupina 27 občanů odpověděla, že sportují pouze jednou měsíčně a 39 respondentů 

sportuje výjimečně. Zbývajících 12 respondentů se zařadilo do sportujících spíše v jiném městě. 

Jako jiné město bylo v osmi případech uvedeno město Ostrava, ve zbývajících případech se 

jednalo o okolní města Bohumína – Orlová, Rychvald, Karviná, Havířov. Tyto zmíněné 

informace přesněji znázorňuje v % následující graf. 

 

Graf 4.6 Grafické vyjádření otázky č. 6 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 7 - V kterých sportech by jste uvítali větší finanční podporu ze strany města ? 

     (výběr maximálně 3 možnosti)   

     Respondenti měli na výběr z dvanácti sportů a v případě, že by pro ně nabídka nebyla 

dostačující, bylo možné dopsat vlastní sport. Z těchto sportů měli možnost vybrat maximálně 

3 a celkem bylo označeno 356 odpovědí. Nejpreferovanější sporty podle bohumínských 

obyvatel jsou: tanec – 78 respondentů, badminton – 40 respondentů a se stejným počtem i 

fitness. Dalšími zajímavými sporty pro bohumínské občany jsou: fotbal – který označilo 36 

respondentů, volejbal – 31 respondentů, hokej – 22 respondentů, squash – 21 respondentů a 

florbal – 20 respondentů. Jako méně preferované byly označeny sporty: atletika – 17 

43 



respondentů, tenis – 15 respondentů, vzpírání – 7 respondentů a basketbal – 5 respondentů. 

Posledních 24 respondentů využilo možnosti dopsat další sport. Z těchto odpovědí se nejvíce 

opakovalo: plavání – 10 respondentů, krasobruslení – 3 respondenti a se stejným počtem i 

cyklistika. Pro lepší přehled následující graf ukazuje tato čísla procentuálně. 

  

Graf 4.7 Grafické vyjádření otázky č. 7 

NÁVRH VĚTŠÍ FINANČNÍ PODPORY
 PRO SPORTY

1% 6%

22%

6%

10%
2%4%

11%

9%

6%

5%

11%

7%

basketbal

hokej

tanec

florbal
fotbal

vzpírání

tenis

badminton

volejbal

squash
atletika

fitness

jiný sport ...

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 8 - Kolik financí investujete ročně  nebo jste investovali do oblasti sportu?  

  (nájmy, pronájmy, vstupné, startovné, permanentky – BEZ sportovního vybavení) 

     Každý člověk má jiné finanční možnosti a každý je chce investovat jinak. Maximálně 3000Kč 

ročně investovalo 75 dotazovaných. Dalších 41 respondentů investuje či  investovalo v rozmezí 

3000Kč – 8000Kč a v rozmezí 8000Kč – 15000Kč se jednalo o 12 respondentů. Více než 

15000Kč ročně obětovalo 17 respondentů. Výsledky pro lepší přehled zobrazuje následující graf. 
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Graf 4.8 Grafické vyjádření otázky č. 8 

ROČNÍ INVESTICE BOHUMÍNSKÝCH OBČANŮ 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 9 - Akceptovali by jste zvýšení cen jednotlivých služeb či akcí v případě zlepšení 

kvality? 

     Při této otázce se respondenti rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina neakceptuje zvýšení cen 

ani v případě zlepšení kvality, přesněji 56 z dotázaných. Zbývajících 89 respondentů je 

ochotných akceptovat zvýšení cen a zároveň uvádělo o kolik %. Navýšení cen do 15% by 

akceptovalo 68 respondentů a navýšení cen až o 50% by akceptovalo 6 respondentů. Zbývajícím 

15 respondentům nezáleží o kolik % by se ceny navýšily. Následují graf ukazuje přehledněji tyto 

zjištěné informace.                                      
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Graf 4.9 Grafické vyjádření otázky č. 9 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka číslo 10 - Nyní, prosím, vyjádřete svou celkovou ne/spokojenost s financováním 

sportovních oblastí a co ve městě postrádáte. 

     Tato otázka byla otevřená, aby se respondenti mohli rozepsat a vyjádřit svůj názor na danou 

problematiku. Jedna třetina respondentů na tuto otázku neodpověděla, přesněji 48 občanů. 

Odpovědi byly velice různorodé, někdo vyjádřil pouze spokojenost nebo nespokojenost, někdo 

se vyjádřil konkrétněji. 

     Často se vyskytovaly názory, že ve městě Bohumíně chybí venkovní bazén na letní sporty 

nebo víceúčelová sportovní hala, která se má ovšem podle plánů v nejbližší době začít stavět. 

Z řad mladých respondentů mnoho z nich odpovídalo, že by ve městě uvítali skatepark. Zároveň 

se tito respondenti vyjádřili, že sportovních příležitostí je sice dostatek, ale jsou příliš drahé i se 

slevami pro studenty.     

     Mnohokrát se také objevovala odpověď, že by město mělo více a lépe informovat o 

otevřených sportovních kroužcích, poskytovaných službách, pořádaných sportovních akcích či 

změně výše cen, nájemného, vstupného atd.  

     Nespokojenost vyjádřili respondenti také v oblasti věnované mládeži. Část bohumínských 

obyvatel si myslí, že ve městě je nedostatečná podpora dětí a mládeže z hlediska finanční 

pomoci, tak i podpory a rozvoje talentů.  

     Respondenti by také uvítali větší nabídku sportů ze strany sportovních center nebo vznik 

dalšího centra. Důvodem je, že například squash nebo badminton se dá hrát pouze v jednom 
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16%

76%

8%
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sportovním centru, tudíž je pořád plno. Zároveň uvedli, že služby jsou nejen špatně dostupné, ale 

zároveň drahé. 

     Častokrát respondenti odpovídali, že nejsou spokojeni s provozem zdejšího aquacentra. Ceny 

služeb jim připadají příliš drahé vzhledem ke kvalitě služeb. Provozní doba omezena kvůli 

plavání věnované školám, výuce plavání, aqua aerobicu či jiné aktivitě. Dalším negativem je 

fakt, že kapacita bývá často naplněna polskými návštěvníky nebo důchodci a to jak bazénu, tak 

sauny. 

 

5. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

     Tato kapitola pojednává o výsledcích dosažených během diplomové práce. Zahrnuje 

přehled výsledků šetření a následně jejich rozbor. Zároveň jsou v kapitole rozvedeny návrhy a 

doporučení. Tyto rady byly vytvořeny na základě mých vlastních názorů, ale také na základě 

dotazníkového šetření, jejíž respondenty byli bohumínští občané. 

 

     Jak již bylo mnohokrát řečeno a během práce dokázáno, sport se v posledních letech stal 

fenoménem. Jen v Bohumíně je mnoho možností, kde sportovat. [viz. příloha číslo 3] 

Současným problémem jsou však finanční prostředky, jelikož lidé přichází o práci, všechny 

životní potřeby se zdražují a především domácnosti jsou největší skupinou investorů a 

spotřebitelů sportovních služeb. Kromě domácností podporuje sport jistým způsobem město 

v podobě finanční pomoci. I město Bohumín má nastaven systém, kterým své peníze 

z městského rozpočtu přerozděluje a peníze putují i do sportovní oblasti. Město Bohumín 

pomáhá formou dotací. V oblasti sportu jsou tyto dotace poskytovány na činnost, 

přesněji na podporu reprezentace a zvýšení úrovně výkonnostního sportu. Dalším 

kritériem, podle kterého jsou dotace přerozdělovány, je stav členské základny. Za 

poslední roky roste počet registrovaných členů v jednotlivých sportovních organizacích. 

V roce 2009 bylo na území města Bohumína registrováno v klubech 3 351 sportovců. 

V roce 2010 tento počet vzrostl na 3 438 sportovců a roku 2011 na 3 485 sportovců - 

nutno dodat, že není zahrnuta mládež z DDM Bohumín [viz. tabulka 3.2.]. Čísla svědčí o 

tom, že sport se stává populárnější a roste zájem i registrace v klubech. Lze předpokládat, že 

v budoucnosti se budou tyto členské základny dále rozšiřovat a tím budou růst i dotace. 

Poslední dotací, která se poskytuje v oblasti sportu, je dotace na investiční akce a opravy. 

Kromě dotací město poskytuje různé příspěvky různým organizacím. V Bohumíně jde 
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Příspěvky a dotace z rozpočtu města Bohumína v oblasti 
sportu v letech 2009 - 2011
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konkrétněji o Dům dětí a mládeže Fontána, Bospor, spol. s. r. o. či jednotlivé sportovní kluby. 

Financování všech těchto odvětví za roky 2009 až 2011 znázorňuje následující graf. 

 

           Graf 5.1 Příspěvky a dotace MÚ Bohumín v oblasti sportu v letech 2009 - 2011 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

     Jak lze vidět z grafu, dotace a příspěvky do oblasti sportu se v průběhu let 2009 – 

2011 výrazně nelišily. Částky jsou celkové, zahrnují provozní , investiční či jiné 

příspěvky. V roce 2009 bylo na činnost poskytnuto 3 282 tis., o rok později 2 966 tis. a 

roku 2011 3 178 tis. Kč. Na akce bylo použito 416 tis., roku 2010 použito 590 tis. a 

nejvyšší dotace roku 2011 a to 629 tis. Kč. Na opravy bylo vynaloženo 415 tis. v roce 

2009, o rok později 401 tis. a roku 2011 nejnižší částka 374 tis. Kč. Společnosti Bospor s. 

r. o. bylo v roce 2009 vyplaceno 18 005 tis., o rok později navýšeno na 19 434 tis. a roku 

2011 vyplaceno 20 568 tis. Kč. Domu dětí a mládeže Fontána roku 2009 proplaceno 

2 200 tis., roku 2010 méně a to 2 120 tis. a částka 2 299 tis. Kč poskytnuta v roce 2011. 

Posledním příjemcem příspěvků a dotací jsou sportovní kluby. Ty za rok 2009 získali 

3 900 tis., stejnou částku i v roce 2010 a roku 2011 bylo poskytnuto 4 000 tis. Kč.    

     Čísla dokazují, že se město Bohumín o sportovní oblast stará. Dalším důkazem je i fakt, že 

postupem let se zvyšují nejen ceny energií, služeb atd., ale je potřeba tedy navyšovat i 

finanční prostředky. Cílem odboru školství, kultury a sportu je tedy přerozdělit finanční 

prostředky tak, aby všichni byli spokojeni. Peníze putují do sportu za účelem uspokojení 

potřeb obyvatelů města, jako podpora zdravého životního stylu či jako prevence proti 

kriminalitě u dětí a mládeže. 
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          Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost bohumínských občanů 

s financováním sportu ve městě. Z tohoto šetření bylo zjištěno několik skutečností, které 

jsou následně uvedeny na základě nejpočetnějších odpovědí.  

• Respondenty byly převážně ženy 69%, což znamená, že ženy častěji sportují než muži 

nebo jsou ženy sdílnější a ochotnější se účastnit průzkumu. 

• V městě sportují převážně mladší lidé a to ve věkovém rozpětí 18 – 34 let. Tato 

skupina byla mezi respondenty nejpočetnější s 58%. 

• Většina obyvatel není srozuměna s financováním sportu ve městě. Jedná se podle 

průzkumu o 51% občanů, kteří odpověděli, že nemají přehled o financování ve městě. 

• 41% respondentů se vyjádřilo, že s výší cen služeb v oblasti sportu jsou spíše 

spokojeni. Další nejčastější odpověď, že jsou obyvatelé spíše nespokojeni, se vyskytla v 22%. 

• V případě, že by respondenti měli možnost přerozdělit finance, 49% z nich by je 

směřovalo do sportovních klubů a kroužků ve městě. 

• 27% z dotázaných využívá sportovních služeb v Bohumíně několikrát týdně. Stejný 

počet 27% využívá těchto služeb výjimečně. 

• Jestliže by lidé měli možnost rozhodnout, které sporty budou městem více 

podporovány z finančního hlediska, jednalo by se o tanec, fitness a badminton. Tyto sporty 

byly nejčastěji označovány z široké nabídky sportů. 22% respondentů by peníze uvítalo na 

tanec, 11% na podporu fitness a 11% na podporu badmintonu. 

• Investice bohumínských občanů na sportovní služby dle 52% dotázaných ukázalo, že 

nepřesahují 3 000Kč za rok. 

• Většina respondentů je ochotna akceptovat zvýšení cen v oblasti sportu při zlepšení 

kvality daných služeb. Jedná se o 61%, kteří jsou ochotní zvýšení cen akceptovat, ovšem 

v 76% se jedná pouze do 15% navýšení ceny. 

 

    Na základě odpovědí na otevřenou otázku v dotazníkovém šetření bych představila nějaké 

návrhy vedoucí ke spokojenosti bohumínských občanů. Občané se vyjádřili, že ve městě 

chybí víceúčelová sportovní hala. O tenhle projekt s již Bohumín postaral a je vybráno 

místo a zpracován projekt, už chybí jen začít se stavbou. Další atrakcí, kterou obyvatelé 

postrádají, je venkovní bazén. Aquacentrum sice ve městě existuje, ale venkovní bazén je 

malinký. V létě mohou lidé sice jet na Kališovo nebo Vrbické jezero, jenže ne každý si může 

dovolit jet až za město. Dalším problémem může být kvalita vody, jelikož každý snáší 

znečištěnou vodu jinak a nelze ji přímo ovlivnit. Tímto bych navrhla, aby byl v areálu 

49 



bohumínského aquacentra vybudován i venkovní bazén. Nejen, že by ho využili lidé z centra, 

kteří nemají čas nebo možnost dostat se na přírodní koupaliště za město, ale vzrostla by i 

kapacita aquacentra a atraktivita celého objektu Bospor, spol. s. r. o. Nicméně ceny 

aquacentra by měly být stanoveny tak, aby lidé byli ochotni své finanční zdroje obětovat. 

Zároveň by však aquacentrum nemuselo být ztratné v případě nabídky chlazených nápojů, 

nanuků a jiných produktů žádaných v létě. Nejdříve by ovšem muselo být provedeno 

detailnější dotazníkové šetření či projekt, který by ukázal, zda by se jednalo o návratnou či 

zbytečnou investici.  

      Další věcí, kterou respondenti postrádají (zejména z řad mladší generace), je 

skatepark. O skateparku se v Bohumíně mluví již několik let, zda bude nebo nebude, a za 

jakých podmínek. Já osobně si myslím, že ve městě by bylo třeba vytvořit nějakou sportovní 

atrakci pro mladší generaci. Jasným problémem v dnešní době je fakt, že mládež se neumí 

chovat a proto existují oprávněné obavy ohledně ničení majetku či vandalismu. Na druhou 

stranu pokud by byl nějaký objekt vytvořen a hlídán, je určitě lepší, aby tito mladí lidé se 

něčemu věnovali a zároveň byli pod dozorem, než vysedávat v městském parku, ve vchodech 

domů atd. Důvodem tohoto návrhu je nedostatek sportovních služeb pro mladé, kteří 

nedisponují žádnými finančními prostředky. S tímto souvisí i častá odpověď mladší generace, 

především se jedná o studenty, kteří chtějí sportovat, ale v současné době nedostatku financí 

si nemohou ani při studentských slevách dovolit pravidelně vynakládat peníze na sportovní 

služby. 

     V dotazníkovém šetření mnoho respondentů vyjádřilo nespokojenost 

s informovaností obyvatel o sportovní oblasti ve městě. Všechny sportovní akce bývají 

vypsány v městských novinách, ty ovšem vychází jako 14 denní periodikum a občané si ho 

nemusejí zakoupit. Výhodou je, že noviny kromě tištěné podoby lze sehnat i na webových 

stránkách města. Další možností je televizní informační kanál města Bohumína, kde 

v pravidelném týdenním zpravodajství je zmiňováno sportovních akcích. Nicméně, dle mého 

názoru by informovanost opravdu mohla být posílena. Především co se týče služeb 

aquacentra, stadionu či sportovních center, doporučila bych udělat reklamu s nabídkou služeb 

i s ceníky. Nemusí jít o pravidelnou reklamu, stačilo by jednou za půl roku či při jakýchkoli 

změnách služeb. Popřípadě se mohou vytvořit slevové akce na nalákání klientely, což vše 

povede k dostání se do podvědomí bohumínských obyvatel. 

     Dalším vyřčeným problémem byly drahé a málo zaměřené sportovní centra. 

V Bohumíně existuje mnoho možností, kde se dá sportovat. Nicméně musím dát zapravdu, že 

některé sporty jsou dostupné jen na jednom místě ve městě a tohoto sportovní centra využívají 
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k zavedení vysoké ceny. Typickým příkladem je badminton či squash, který je v létě dostupný 

i na betonové ploše zimního stadionu, ale v zimních měsících provozován pouze v jednom 

sportovním centru popřípadě v tělocvičnách základních škol. Tento problém by měl však být 

vyřešen s výstavbou víceúčelové sportovní haly. 

      

     Kromě již výše zmíněných návrhů, si dovoluji předložit vlastní doporučení. I když se 

město velkou mírou podílí na financování klubů, mohly by se tyto sportovní kluby pokoušet o 

získání finančních prostředků i z jiných zdrojů. Jelikož je Česká republika od května roku 

2004 členským státem Evropské unie, každý členský stát má nárok čerpat dotace 

z evropských fondů. Dotace (na kulturu, sport, cestovní ruch a sociální projekty) z EU jsou 

rozděleny do programů. V případě občanských sdružení zajišťujících celoroční sportovní 

činnost, by mohlo být využito Programu III Státní podpory sportu (všeobecná sportovní 

činnost) nebo Programu IV Státní podpory sportu (údržba a provoz sportovních zařízení). 

Další možností je žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v 

rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a 

celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Z evropských dotací by mohlo 

čerpat v oblasti sportu i město např. formou programu Přeshraniční spolupráce, jelikož 

Bohumín je hraniční město a sousedí s Polskem. 

 

     Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy 

jsou určeny pro chudší anebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové 

městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním 

znevýhodněním, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Peníze z fondů jsou čerpány v 

rámci několikaletých cyklů, tzv. programových období (současné na roky 2007-2013) a na 

základě definování jasných cílů a priorit. Existují dva strukturální fondy: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - je objemem peněz největším ze 

strukturálních fondů. Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány 

jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu 

podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba 

regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, 

zavádění služeb elektronické veřejné správy apod. 
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• Evropský sociální fond (ESF) - podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje 

lidských zdrojů. Svých cílů dosahuje například posilováním sociálních programů členských 

států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce 

a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU. Fond podporuje neinvestiční 

(neifrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro 

osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny 

obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb 

zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod. 

     Regionální operační program Moravskoslezsko je určen pro region soudružnosti 

Moravskoslezského kraje. Globálním cílem je urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho 

konkurenceschopnost efektivnějším užitím jeho potenciálu, zvyšováním kvality života 

obyvatel, zlepšováním podmínek životních podmínek a atraktivity regionu pro investory. 

Regionální operační program regionu Moravskoslezsko je členěn do 5 oblastí – regionální 

infrastruktura a dostupnost, podpora prosperity regionu, rozvoj měst, rozvoj venkova a 

technická pomoc. Z těchto oblastí bych doporučila využít Podporu prosperity regionů, kde lze 

získat finance na modernizaci vybavení sportovišť, klubů pro zájmové vzdělání, výstavbu či 

obnovu vybavenosti v oblasti sportu. Další oblastí, ze které by mohlo město získat finanční 

prostředky je oblast Rozvoj měst. Tato oblast poskytuje peníze na zkvalitnění a rozšíření 

kulturního, sportovního a volnočasového zázemí, podporu zdravého životního stylu či 

cyklistické stezky. [20]  

     O těchto fondech je zmiňováno záměrně, jelikož pro období roků 2007 – 2013 bylo 

prostřednictvím těchto fondů vyplaceno České republice 26,69 mld. eur (asi 752,70 mld. Kč). 

Dle mého názory by jakékoli finanční prostředky získané ze zmíněných fondů vypomohly 

Městskému úřadu Bohumín ulehčit financování sportu ve městě.  
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6. ZÁVĚR 

     Již mnohokrát bylo zmiňováno, jak je sport v dnešní době považován za důležitou součást 

zdravého životního stylu a jak je popularizován, medializován a rozvíjen ve společnosti 

obecně. Tohle si uvědomují i obce, kromě toho péče o sport patří mezi jejich hlavní úkoly 

podle legislativní podmínky pro rozvoj sportu  v zákoně č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. 

Financování sportu jednotlivými městy se liší. Každé město má jinak vysoké finanční 

prostředky, jiné podmínky a jiné priority. Důležité je tyto prostředky umět přerozdělit tak, aby 

se dostaly peníze do všech odvětví včetně sportu, a v konečném efektu byli všichni spokojeni. 

 

     Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na objasnění základních pojmů k dané 

problematice. Jednalo se popis sportu obecně, jeho začlenění v průmyslu a ve veřejném 

sektoru. Bylo důležité si vysvětlit, jakým způsobem je sport spojen se státní politikou, a 

popsat si náležité legislativní normy. Aby mohlo být pochopeno financování Městským 

úřadem v Bohumíně, bylo nutné se seznámit se zdroji financování obcí ČR z veřejných či 

soukromých rozpočtů, ale dalšími možnostmi získávání finančních prostředků. Pro lepší 

přehled byla rozepsána tvorba rozpočtové skladby a peněžní fondy obcí. Použité metody a 

techniky výzkumu byly obecněji přiblíženy v závěru této kapitoly. 

 

     Praktická část diplomové práce vznikala především z rozhovorů a na základě práce 

s dokumenty. V začátku kapitoly bylo vysvětleno, proč je sport považován za současný trend. 

Vzhledem k tomu, že diplomová práce se zaměřuje na město Bohumín, bylo potřeba si toto 

město přiblížit. S tímto souvisí i seznámení s Městským úřadem v Bohumíně a podrobněji o 

Odboru školství, kultury a sportu. V kapitole je dále uvedeno, jakým způsobem se v oblasti 

sportu ve městě Bohumíně poskytují dotace či popsána správa sportovišť ve městě. Další část 

kapitoly se zaobírá financováním sportu v průběhu několika let a vypovídá o největších 

investicích města do sportovní oblasti v minulých letech, ale i do budoucna. Do praktické 

části byly zahrnuty i výsledky dotazníkového šetření, které bylo prováděno za účelem zjištění 

spokojenosti či nespokojenosti bohumínských obyvatel s přerozdělováním finančních 

prostředků v jejich městě. V závěru diplomové práce jsou uvedeny vlastní návrhy, doporučení 

a shrnutí praktické části. 

 

     V úvodu diplomové práce byly stanoveny určité cíle, kterých se během vypracovávání 

práce mělo dosáhnout. Cílem bylo porovnat financování sportu v Bohumíně městským 
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úřadem během období 2009 – 2011. Dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou s přerozdělováním 

financí v současné době spokojeni občané tohoto města.  

 

     Na závěr je nutné konstatovat, že  vytyčených cílů bylo v průběhu diplomové práce 

dosaženo.  Dle mého názoru se město Bohumín snaží vyčlenit dostatek finančních prostředků 

na oblast sportu. Snaží se do této oblasti investovat, aby sport přilákat nejen mládež, ale i 

širokou veřejnost. Diplomová práce byla poskytnuta Městskému úřadu v Bohumíně pro 

případ, že by měli zájem o výsledky mého šetření, závěry, návrhy či doporučení. 
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SEZNAM ZKRATEK 

a. s.             akciová společnost 

AC             Aerobic club 

Aj.              a jiné 

AK             atletický klub   

CK             cyklistický klub 

ČR             Česká republika 

DC             DC Skulls – klub šipek               

DDM         dům dětí a mládeže 

DIČ           daňové identifikační číslo 

EU             Evropská unie 

ERDF        Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF           Evropský sociální fond   

FK             fotbalový klub 

HC            Hockey club – hokejový klub 

HDP          hrubý domácí produkt 

IČ              identifikační číslo 

Mld.           miliarda 

MÚ            městský úřad 

o. s.            obchodní společnost 

Obč.           občanské sdružení 

PK              plavecký klub 

s. r. o.          společnost s ručením omezeným 

Sb.              sbírka 

SC              Sport Club – sportovní klub 

SCB           Sport Club Bohumín – sportovní klub Bohumín 

SK              sportovní klub 

Spol.           společnost 

ŠSK            školní sportovní klub 

TJ               tělovýchovná jednota 

TK              tělesná kultura 

USA          United States of America – Spojené státy Americké 

ZŠ              základní škola 
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