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1 Úvod 

Dnešní sport se oproti jednoduchém anglosaskému pojetí z 19. Století, které 

zdůrazňovalo zájmové trávení volného pravidelnou tělesnou aktivitou času jako prostředek 

výchovy gentlemanství, výrazně změnil. V současné době chápeme sport jako sloţitý, vnitřně 

strukturovaný jev, jenţ se podílí na cílevědomé kultivaci člověka i společnosti. Přitom 

uspokojuje potřeby rozvíjet tělesné, duchovní, morální, a sociální aspekty osobnosti člověka. 

K těmto očekávaným uţitkům se můţe připočítat i radost a poţitek ve volném čase, 

zdraví a formování těla, prestiţ, porozumění a sociální akceptace, krása, a tím vlastní 

atraktivita i sebevědomí. 

Sport představuje velmi rychle se rozvíjející odvětví. Řadí se mezi oblíbené aktivity 

široké veřejnosti a stal se neodmyslitelnou součástí kaţdodenního ţivota občanů. Tento 

fenomén není ţádnou virtuální realitou. Je to expandující a pravidelná skutečnost v podobě 

masových společenských událostí spojujících dnes a denně miliony lidí na sportovištích i 

v domácnostech u televizí, napříč pohlavím, věkem i společenským zařazením. 

Člověk, který se věnuje pravidelným sportovním a tělovýchovným aktivitám (alespoň 

3 krát týdně), se cítí zdravě, plný pozitivní energie a dobré nálady. Účelným vyuţíváním 

volného času různými pohybovými aktivitami lze eliminovat mnoho negativních jevů, které 

ovlivňují myšlení člověka a poškozují lidský organismus. Mám na mysli jevy typu drog, 

alkoholu, hazardu, obezity či civilizačních chorob jako je např. diabetes či kardiovaskulární 

choroby a mnoho dalších nemocí. Týká se to většiny dospělých lidí zvláště pak mládeţe. Je 

potřeba podpořit myšlenku, ţe přiměřená pohybová aktivita kladně ovlivňuje vývoj dětí i 

dospělých. Součástí je rozvoj celé řady povahových vlastností jako spravedlnost, vytrvalost, 

pokora, samostatnost, pevná vůle, smysl pro čest, kázeň a další. U kolektivních sportů se 

jedná o týmovou spolupráci, týmového ducha, vedení lidí (koučování), zodpovědnost, 

schopnost motivovat a další vlastnosti typické sportům, kde jednotlivec znamená součást větší 

skupiny. Kaţdý ve svém vývoji překonává určité překáţky. Díky sportu je moţné děti a 

mládeţ dobře fyzicky a psychicky připravit pro jejich snadnější zdolávání. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení financování sportu ve městě Havířov v letech 

2008-2012. Cíl budou ověřen metodou analýzy zdrojů financování tělovýchovy a sportu z 

rozpočtu Magistrátu města Havířov v letech 2008-2012, analýzy dokumentů poskytnutých 
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dotací sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, analýzy časových řad a metodou 

komparace. Deduktivní metodou bude navrženo doporučení pro získání cizích zdrojů pro 

financování sportu na území města Havířov. 

Diplomová práce bude strukturována do sedmi kapitol. První kapitolu bude tvořit úvod 

a poslední kapitolou bude závěr. Kapitola druhá bude koncipována jako teoretická, kapitolu 

třetí, čtvrtou a pátou bude tvořit praktická část. 

Druhá kapitola bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů a definic v oblasti 

sportu, postavení sportu a jeho význam ve společnosti a sport jako jev ve veřejném sektoru. 

V třetí kapitole budou popsány základní údaje města Havířova. Dále tato kapitola bude 

obsahovat charakteristiku Odboru školství a kultury, pod níţ spadá oblast sportu na 

Magistrátě města Havířov a charakteristiku Sportovní komise, iniciativního orgánu Rady 

města Havířov pro oblast sportu. V poslední části kapitoly budou popsány 2 skupiny 

příspěvkových organizací, které jsou finančně podporovány z rozpočtu města Havířov. 

Analýza výdajové stránky rozpočtu města Havířov bude popsána ve čtvrté kapitole. 

Kapitola pět bude obsahovat shrnutí získaných výsledků šetření, náměty a doporučení 

pro získávání finančních příspěvků z dalších zdrojů. 

Při zpracování diplomové práce budu vycházet z odborné literatury z oblasti 

tělovýchovy a sportu a veřejné správy. Dále jako zdroj budu pouţívat interní materiály 

poskytnuté odborem školství a kultury Magistrátu města Havířov, rozpočty města Havířov a 

internetové stránky. 
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2 Teorie ekonomiky sportu v ČR 

Ekonomie sportu se začala jako ekonomická disciplína vyvíjet před více neţ dvaceti 

pěti lety a snaţila se vysvětlit vztahy mezi sportem a jeho ekonomickými a finančními toky. 

Tyto kategorie byly v některých případech posuzovány společně, nebo byly rozděleny a 

klasifikovány podle širokých klasických kritérií jako: investice a spotřeba, fondy privátní a 

veřejné, výdaje mimorozpočtové a rozpočtové, aj. Předmětem výzkumu, na který se zpočátku 

výzkumníci zaměřovali, se povaţovalo za podstatné odhalit nebo potvrdit narůstající 

přítomnost peněz ve sportu. [10 - Novotný] 

Sport má však své počátky v industriálních společnostech uţ v 19. stol. a je jedním z 

velkých přínosů Britů pro okolní svět spolu s angličtinou a průmyslovou revolucí. 

Organizovaná kosmopolitní kapitalistická společnost, se zákony volné soutěţe, stále více 

vtiskávala svůj charakter i rozmanitým pohybovým zábavám. [14] 

2.1 Význam sportu ve společnosti 

Sport je lidská činnost, zaloţená na základních společenských, výchovných a 

kulturních hodnotách. Tyto hodnoty bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, zdravotní postiţení, 

náboţenství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí u jednotlivců i ve 

společnosti jako celku posiluje. Sport představuje v současnosti společenský a ekonomický 

jev narůstajícího významu, jenţ význačným způsobem přispívá k rozvoji společnosti. V 

zemích EU se sportem v jeho různých formách, zabývá vysoké procento populace. V průměru 

20 % je organizováno v klubech, velká část sportuje neorganizovaně. Tuto skutečnost odráţí v 

posledních deseti letech aktivní přístup rozhodujících evropských institucí.  

Podle průzkum provedené Evropskou komisí pomocí Eurobarometru odhalil značné 

rozdíly v postoji ke sportu a fyzické aktivitě občanů EU. Tento průzkum z března 2010 

ukázal, ţe 40 % občanů EU provozuje sport alespoň jednou týdně a 65 % se věnuje nějakému 

druhu fyzické aktivity, avšak 25 % občanů zůstává v tomto ohledu téměř úplně pasivní. V 

České republice pravidelně sportuje 28 % obyvatel, zatímco 37 % lidí se sportu nevěnuje 

vůbec. [15] 
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Například při českém předsednictví EU z roku 2009 v oblasti autonomie sportu byly 

identifikovány společné zájmy, ve kterých lze stanoviska mezi orgány EU a evropským 

sportem harmonizovat a postupně sbliţovat. [4] 

Graf. 2.1 Kolik času lidé v ČR věnují sportovním aktivitám 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Sanep agentura 2010 [16] 

Sport jako významný fenomén moderního způsobu ţivota, začal postupně plnit tyto 

funkce: 

 výchovně-vzdělávací, tzn. fyzický rozvoj (tělesný, funkční, pohybový, rozvoj 

pohybových schopností a dovedností, pohybové výkonnosti, tělesné zdatnosti), rozvoj 

poznání (vědomosti o motorice, technice pohybu a vlivu sportovního tréninku na 

zdraví, s efektem zdravotním i relaxačním, rozvoj somatický, funkční, psychický a 

motorický), pracovně profesionální rozvoj (návyky k plnění povinností), mravní 

rozvoj (pocit zodpovědnosti a povinnosti, fair-play), citový rozvoj (kultivace citů k 

realitě, ke člověku, k rodné zemi, k vlasti), estetický rozvoj (zvyšuje estetické nivo, 

estetické vnímání a tvořivost), sociální rozvoj (zahrnující momenty soutěţivosti, 

výkonu, regulované ventilace agrese, příslušenství ke skupině, chování člověka k 

člověku, vystupování na veřejnosti tj. se sportem související fenomén sportovního 

diváctví), 

21,1 

14,3 

12,6 26,5 
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 zdravotní, tzn. prevence a kompenzace. Existuje dostatek důkazů, ţe nedostatek 

tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění 

(kardiovaskulární choroby a diabetes), které sniţují kvalitu ţivota, ohroţují ţivot 

jednotlivců a zatěţují státní rozpočet, zejména rozpočet zdravotnictví. Sport jako 

nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má dalekosáhlejší vliv neţ 

jakékoli jiné společenské hnutí. Sport lidi přitahuje a je pozitivně vnímán. V této 

souvislosti lze citovat údaj z panelu ekonomického fóra v Davosu v únoru 2009 

(Sport: Untapped Asset): „Každý dolar investovaný do sportu, ušetří čtyři dolary ve 

zdravotnictví“, která potvrzuje zjištění dřívější rakouské studie Sport und Gesundheit, 

 kulturní, tzn. poskytování zábavy širokým vrstvám obyvatelstva. Sport představuje 

také dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví. Můţe slouţit jako nástroj pro 

místní a regionální rozvoj, obnovu měst a pro rozvoj vesnic. Naznačují to dosavadní 

studie a analýzy vnitrostátních rozpočtů, zisků z velkých sportovních akcí a nákladů 

způsobených tělesnou nečinností, včetně stárnutí obyvatelstva. Sport je s ekonomikou 

propojen mnoha přímými i nepřímými vztahy. Ty působí obousměrně tak, ţe 

ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport napomáhá rozvoji 

národní ekonomiky. Patří sem: 

 organizace sportovních akcí, 

 výstavba sportovních objektů a zařízení, 

 výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a 

náčiní, 

 obchod se sportovním zboţím, 

 sluţby (např. fitness centra, posilovny, organizované 

"školy" a kurzy pro děti, mládeţ i dospělé), 

 doprava sportovců a diváků, 

 cestovní ruch – sportovní turistika, 

 modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem, 

 mediální sféra. 

Podle Bílé knihy o sportu generuje sportovní prostředí v zemích EU aţ 3,7 % HDP a 

zaměstnává aţ 5,4 % pracovní síly, 

 reprezentační, tzn. reprezentace státu, národa (jeho vyspělosti a kulturní úrovně), 

přispívá k mírovému spoluţití národů a států celého světa bez rozdílů (rasy, 
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národnostní society, náboţenského přesvědčení, příslušnosti k politické straně, 

sociálního postavení člověka ve společnosti). Velké mezinárodní sportovní soutěţe se 

stávají světovými, kontinentálními či regionálními společenskými událostmi. 

Sportovci jsou povaţováni za vyslance-reprezentanty svých zemí a jejich výkony 

dostávají vědomě či nevědomě další rozměr – součást zahraniční prezentace sportu, 

kultury a úrovně té dané země. Současně směrem dovnitř bývají zdrojem národní 

hrdosti a vlastenectví. 

Sportovní soutěţe a kontakty na všech úrovních sportu mají potenciální váhu pro 

porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami. Olympijské hnutí spojuje rozvoj sportu s 

cílem podpořit mír prostřednictvím sportu a olympijských ideálů, podpořit přátelství a 

porozumění ve světě a zvláště vyzdvihnout starou řeckou tradici olympijského příměří. Sport 

můţe hrát roli v souvislosti s různými aspekty zahraničních vztahů, jako poloţka v 

programech zahraniční pomoci a jako součást dialogu mezi partnerskými zeměmi a v rámci 

veřejné diplomacie. [17] 

Sportovním aktivitám se věnují lidé různého sociálního i věkového sloţení, sport 

otevřel široké pole působení pro obchodní činnosti, stejně tak se intenzivně rozvíjí oblast 

sportovního managementu a marketingu. [3 – Durdová] 

Graf 2.2 Kolektivismus sportu v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů Sanep agentura 2010 [16] 

15,4 
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Sport a jiné pohybové aktivity by měly být harmonizujícím faktorem, jenţ zlepšuje 

náladu a uspokojuje člověka z dosahování určitých cílů. Můţeme tento pojem definovat i jako 

útěk od povinností k zábavě. 

2.2 Vymezení základních pojmů v oblasti sportu 

Tělesná kultura - vychází z kultury obecné. Je to pojem propojující disciplíny 

zabývající se záměrným pohybem člověka. Tělesná kultura je také souhrn hodnot a norem v 

oblasti péče o tělesné zdokonalování, zejména ve vztahu k rozvoji člověka. Tělesná kultura 

má tři úhly pohledu a ty jsou zařazeny do skupin sport, tělesná výchova a pohybová rekreace. 

[2 – Durdová] 

Sport - v intencích Evropské charty sportu se "sportem" rozumí všechny formy 

tělesné činnosti, které ať jiţ prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosaţení výsledků v soutěţích na všech úrovních (organizovaných nebo neorganizovaných). 

Tělesná výchova - základem tělesné výchovy je všestranný rozvoj osobnosti formou 

tělesných cvičení. Tělocvičné vzdělávání je jednou z moţností upevnit trvalý zájem mládeţe o 

tělesnou kulturu. [3 – Durdová] 

Pohybová rekreace - lze ji charakterizovat jako činnost, která má pozitivní vliv na 

intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti a umoţňuje kultivaci tvořivých sil člověka. 

            [6 – Hobza] 
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Obr. 2.1 Subsystémy tělesné kultury 

 

Zdroj: HODAŇ, Bohuslav a Vladimír HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 171. 

2.3 Sport jako ekonomický statek ve veřejném sektoru 

Sport a tělovýchova jsou v ČR významným způsobem podporovány veřejným 

sektorem. Existuje celkem šest definovaných bloků ve veřejném sektoru, které musí 

zabezpečovat specifické činnosti a ty jsou určeny takto: 

 blok odvětví rozvoje člověka (školství, kultura, tělesná kultura a sport, zdravotnictví a 

sociální sluţby), 

 blok odvětví poznání a informací (věda a výzkum, informace a informační technologie 

včetně masmédií), 

 blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, voda, odpady atd.), 

 blok odvětví privátních statků (bydlení, ostatní privátní statky), 

 blok existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení). [9 – Novotný] 

Oblast tělesné výchovy a sportu je obsaţena v bloku odvětví rozvoje člověka – tělesná 

kultura, kde participuje v oblasti školství, zdravotnictví a kultury. 

Pojmem ,,statek“ se v ekonomické terminologii myslí vše, co slouţí k uspokojování 

potřeb. Statky mají schopnost uspokojovat potřeby a tím přinášet uţitek. Veřejné statky se 

charakterizují nedělitelností, nevylučitelností a nulovými mezními náklady na spotřebu 
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kaţdého dalšího jedince. Na sport jako takový je moţno nahlíţet jako veřejný statek, protoţe 

splňuje základní hlediska kvalifikace veřejného statku: 

 nevylučitelnost ze spotřeby – je dána volnými podmínkami provozování některých 

sportů, jako např. cykloturistika, cvičení na veřejných prostorách, lyţování ve volné 

přírodě a také tělesná výchova ve školách. Předpokladem pro to, aby občan nebyl 

omezován ve svých poţadavcích na provozování sportu, je vhodný výběr druhu sportu 

v určitém prostoru a čase. 

 nedělitelnost ve spotřebě – vzhledem k tomu, ţe u čistých veřejných statků předem 

zpravidla neznáme lokalizaci a počet spotřebitelů pro daný statek, mohou v praxi 

nastat určité problémy s místem a časem spotřeby příslušného sportovního statku. U 

sportu je nutné sladit místo a čas pro moţnost provozování určitého druhu sportu. 

Nejlépe prostřednictvím časového rozvrhu pro vyuţívání jednotlivých sportovišť, 

která byla vybudována a jsou spravována z veřejných zdrojů. 

 nulové mezní náklady – platnost této podmínky je omezena jen na určité sporty. 

Obecně však platí, ţe náklady na údrţbu a provoz sportovních zařízení jsou stejné pro 

různý počet spotřebitelů nebo sportujících. [12 – Peková] 

V oblasti tělovýchovy a sportu se vyskytují tyto typy statků: 

 čistý veřejný statek, 

 smíšený statek, 

 statek pod ochranou, 

 privátní statek. 

2.3.1 Sport jako čistý veřejný statek 

Vzhledem k tomu, ţe sport pozitivně ovlivňuje vlastnosti člověka, také přispívá k 

regeneraci fyzických a duševních sil, kdy působí jako pozitivní externalita, stát různými 

způsoby podporuje sportovní činnost občanů, respektive spotřebu tohoto veřejného statku.  

2.3.2 Sport jako smíšený statek a statek pod ochranou 

Mnohé statky, které se vyskytují v tělesné kultuře, jsou zařazeny mezi statky smíšené 

a statky pod ochranou. Ke smíšeným statkům v oblasti tělesné kultury a sportu jako jsou např. 

veřejná koupaliště, veřejné zimní stadiony atd. je charakteristickým znakem nevylučitelnost 



16 

ze spotřeby. Tyto statky jsou spotřebovány kolektivně. U tohoto druhu statku je také evidentní 

dělitelnost spotřeby. Je řada druhů jak individuálních, tak kolektivních sportů, kde rostoucí 

počet provozovatelů příslušného sportu sniţuje kvalitu poskytovaného statku. 

2.3.3 Sport jako privátní statek  

Nabídka produktů tělesné kultury je v této oblasti determinována ziskovými 

příleţitostmi trhu a také schopností uspokojit vymezený okruh spotřebitelů. Privátní nabídku 

v této oblasti zajišťují zejména: 

 statky, jejichţ produkci není schopen uspokojit veřejný sektor, 

 statky, jejichţ provozování a význam je z celospolečenského hlediska neutrální, 

případně diskutabilní, 

 statky, jejichţ spotřeba je zcela závislá na individuálních poţadavcích kaţdého 

spotřebitele. [6 – Hobza] 

2.4 Základní legislativa sportu v ČR 

Stávající právní předpisy upravující sport v ČR vycházejí z usnesení vlád ČR na 

podporu sportu a zdravého ţivotního stylu z let 1999, 2000 a 2003. Tato usnesení ukládají 

povinnosti krajům a obcím vyčleňovat prostředky na podporu sportu (např. zřizovat 

sportoviště). Základním právním předpisem je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 

znění pozdějších předpisů. Kromě předpisů upravujících otázky sportu, sportovišť, 

zdravotních podmínek se dotýkají oblasti sportu i další zákony z různých oblastí, např. 

předpisy na úseku finanční správy (různé daňové předpisy), správního práva (např. stavební 

zákon), předpisy upravující vznik jednotlivých organizovaných skupin sportovců (např. 

obchodní zákoník, ţivnostenský zákon, zákon o sdruţování občanů). Kromě toho do oblasti 

sportu zasahují i zákony upravující náhradu škody na zdraví či na věcech vzniklé v souvislosti 

s provozováním sportu, ochranu osobnosti sportovců, zákonné licence upravující vysílání 

sportovních přenosů apod. Ze zákona č. 2/1969, Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, náleţí 

sport do péče MŠMT. V praxi sport spadá do kompetencí dalších ministerstev. Automobilové 

a motocyklové sporty, cyklistika i jiné sporty vyuţívající dopravní sítě ČR mají přesah do 

oblasti působnosti Ministerstva dopravy (MD), zdravotní zabezpečení sportu do oblasti 

Ministerstva zdravotnictví, sociální funkci sportu musí vyuţít Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV). Podobným způsobem se sport dotýká dalších ministerstev a oblastí státního 

zájmu. Proto je cílem aktivnější mezirezortní spolupráce zejména s Ministerstvem pro místní 
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rozvoj (MMR) při budování sportovní infrastruktury v jeho péči apod., s Ministerstvem 

zdravotnictví v oblasti zdravotní péče a prevence, výţivy, propagace zdravého ţivotního 

stylu, apod., s MD při budování dopravní sítě pro sport pro všechny, vč. legislativy atd. 

Mezirezortní aktivity nejsou typické pouze pro sport pro všechny, zasahují i do jiných oblastí 

sportu. [18] 

Dalšími zákony upravující práva a povinnosti sportovních institucí jsou zákony: 

 zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 

 zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí.

                 [11 - Peková] 

2.4.1 Harmonizace s legislativou EU 

Na právní rámec sportu v ČR mají vliv i předpisy EU. Ty mají závazný nebo 

doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují podporu sportu, jeho veřejnou prospěšnost, 

ochranu zdraví občanů a pobízejí členské státy EU ke konkrétním akcím na podporu sportu 

(např. daňové benefity). Většina předpisů a doporučení EU není v ČR aktivně vyuţívána a 

aplikována. [18] 

Evropská unie 

Základní dokumenty, tedy Smlouva o zaloţení Evropského společenství (ES), 

následně Evropské unie (EU), zmínky o sportu neobsahují. Situace se začala měnit v 80. 

letech, kdy Adoninova zpráva upozornila na společenský význam sportu. Mnohem širší pojetí 

sportu a jeho moţné úlohy nastiňovala zpráva Evropské komise „Evropské společenství a 

sport“ (1991), ve které je zdůrazňována role sportu v širších společenských vztazích a potřeba 

zahrnout jej do oficiálních politik EU. Dalším vývojem se stala Amsterodamská smlouva 

(1997) k níţ byla připojena deklarace zdůrazňující sociální úlohu sportu a jeho vliv na tvorbu 

identity a sociální kohezi.  

Dle Novotného (2011, s. 244): ,,Více prostoru získal sport v deklaraci doprovázející 

smlouvu z Nice (2000). Deklarace z Nice opět zmiňuje specifika sportu a jeho základy v 

sociálních, vzdělávacích a kulturních hodnotách. Tato deklarace potvrdila a uznala ústřední 

roli sportovních federací s tím, že v hospodářské oblasti musí respektovat čtyři svobody 

(Volný pohyb osob, Volné poskytování služeb, Volný pohyb zboží, Volný platební styk a pohyb 

kapitálu). Přijetím Lisabonské smlouvy (ČR 2009) se sport dostal i do základních dokumentů 
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EU, která obecně uplatňuje ve sportu tři politiky (sport jako komunikační prostředek, zapojení 

sportu do podpůrných programů a dopady vnitřního trhu, které řeší ESD.“ 

Současně s Lisabonskou smlouvou v roce 2007 Evropská komise představila tzv. 

Bílou knihu sportu. V ní je psáno, ţe evropské instituce uznávají specifickou roli, kterou ve 

společnosti hraje sport zaloţený na strukturách řízených dobrovolníky, a to vzhledem k 

prokázanému přínosu v mnoha oblastech. Cílem aktivit Evropské komise v oblasti sportu, 

včetně Bílé knihy o sportu (tzv. White Paper on Sport) a jejího akčního plánu, je poskytnout 

strategickou orientaci v souvislosti se současnou významnou rolí sportu v Evropě. Ministři 

sportu a jednotlivé předsednické státy EU se od roku 2008 pravidelně zabývají plněním cílů 

daných Bílou knihou. Bílá kniha umoţnila zakotvit sport do evropské politiky. [18] 

I kdyţ EU plně respektuje autonomii národních sportovních asociací, klade důraz na 

dodrţování komunitárního práva a politiky EU. Jisté je, ţe sport se těší stále větší pozornosti 

oficiálních struktur EU a lze očekávat, ţe její kompetence v této oblasti budou přibývat. [19] 

Rada Evropy 

Rada Evropy pokrývá všechny důleţité otázky, kterými se evropská společnost 

zabývá, s výjimkou obrany. Její pracovní program zahrnuje aktivity v následujících oblastech: 

lidská práva, sdělovací prostředky, právní spolupráce, sociální a ekonomické otázky, 

zdravotnictví, vzdělávání, kultura, sport, mládeţ, místní demokracie a přeshraniční 

spolupráce, ţivotní prostředí a územní plánování. V současné době má organizace 47 členů. 

Sídlem Rady Evropy je Štrasburk (Francie). [20] 

Rada si je vědoma, ţe sport má rozlišovací roli jako síla pro sociální integrace, 

tolerance a porozumění. Je otevřená pro všechny, bez ohledu na věk, jazyk, náboţenství, 

kultura, nebo schopnost. Sport má významně přispět k podpoře základních hodnot Rady 

Evropy: demokracie lidských práv a právního státu. Rada Evropy působí proti negativním 

aspektům sportu, zejména násilí a doping, prostřednictvím dvou úmluv: Evropská úmluva o 

diváckém násilí (č. 118/1996 Sb.) a Antidopingové úmluvě
1
 (č. 119/1996 Sb). [21] 

Z jejího jednání vyšly základní aktivity, které zásadně ovlivňují oblast sportu a 

k jejichţ dodrţování se zavázaly všechny členské státy. Dokumenty přijaté Radou Evropy se 

                                                 
1
 Antidopingový výbor ČR. Evropská antidopingová úmluva [online]. 1989 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.antidoping.cz/dokumenty_umluva_eu.php 
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stávají referenčními texty v mezinárodním právu a tvoří součást smluvního základu Rady 

Evropy. Po schválení Parlamentem ČR a ratifikaci prezidentem republiky se stávají součástí 

právního řádu České republiky. [4 – Halásek] 

Další vybrané dokumenty týkající se EU a oblasti sportu 

 Evropská charta sportu pro všechny
2
, 

 Kodex sportovní etiky
3
, 

 Evropský manifest o mládeţi a sportu
4
, 

 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO
5
. 

2.5 Základní organizace sportu v ČR 

Obr. 2.2 Organizační struktura sportu v ČR 

 

Zdroj: Organizace TV a sportu v ČR: FTVS UK Praha (2012 – 2013) [23] 

                                                 

2
 Ministerstvo školství, mládeţe a tělesné výchovy. Evropská charta sportu [online]. 2006 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu 

3
 Ministerstvo školství, mládeţe a tělesné výchovy. Kodex sportovní etiky [online]. 1992 [cit. 2013-04-12]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/kodex-sportovni-etiky 

4
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 39. 

5
 Ministerstvo školství, mládeţe a tělesné výchovy. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO 

[online]. 2007 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/mezinarodni-umluva-proti-dopingu-

ve-sportu-unesco 
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Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., 

vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře 

sportu. [22] 

Obr. 2.3 Struktura sportu v politickém systému 

 

Zdroj: Organizace TV a sportu v ČR: FTVS UK Praha (2012 – 2013) [23] 

2.5.1 Státní správa v oblasti sportu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je odpovědno za činnosti: 

 vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke 

schválení, 

 koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, 

 zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, 

 vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, 

pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postiţených občanů, 

 vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování, 

 rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 

 zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, 

 koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra. 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra jsou odpovědné za činnosti: 

 vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, 
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 pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, 

 zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. 

Ministerstva zdravotnictví je odpovědno za činnosti: 

 organizuje zdravotní péči o státní sportovní reprezentanty a sportovní talenty, 

 vytváří organizační předpoklady umoţňující specifický přístup sportovních 

reprezentantů ke klinické péči, 

 zřizuje laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném 

Mezinárodním olympijským výborem. Laboratoř dopingové kontroly je organizační 

sloţkou státu. [4 – Halásek] 

2.5.2 Samosprávné celky v oblasti sportu 

 Kraj - územní společenství občanů a veřejnoprávní korporace, která má právo na 

samosprávu, a to v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto 

vztahů, dále pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chrání 

také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Má vlastní 

majetek a hospodaří s ním samostatně za podmínek stanovených zákonem. [24] 

Obr. 2.4 Přehled krajů v ČR  

 

Zdroj: Evropská databanka – informace o Vás a pro Vás [25] 
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Úkoly krajů - kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postiţených občanů, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Z těchto, zákonem daných, úkolů vyplývá, ţe kraje zajišťují: 

 organizaci a financování krajských postupových soutěţí vyhlašovaných MŠMT 

nebo samotným krajem, 

 organizaci a účelové financování krajských i celostátních tělovýchovných a 

sportovních událostí pořádaných v kraji, 

 podporu nevládních neziskových organizací v oblasti tělovýchovy a sportu, 

které mají nadregionální působnost, včetně podílu na jejich finančním zajištění.

                 [4 – Halásek] 

 Obec - je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Obce pověřené širší 

(přenesenou) působností státní správy se označují jako obec s pověřeným obecním 

úřadem (POÚ, těch je 390), obce s ještě větším rozsahem působnosti jako obec s 

rozšířenou působností (ORP, asi 200, ve všech případech jde o města). Obce s 

rozšířenou působností definuje zákon č. 314/2002 Sb. a vyhláška ministerstva vnitra č. 

388/2002 Sb. Území kaţdé obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními 

územími. [26] 

Město - v České republice se za město pokládá obec, které byl udělen status města. 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), musí mít tato obec alespoň 3 000 

obyvatel. Dále je městem obec, která byla městem před rokem 1954. V Česku je přes 500 

měst, z toho je 23 statutárních měst (de facto 24 včetně Prahy, podle zákona 131/2000 Sb. má 

však Praha zvláštní postavení, je hlavním městem). [26] 

Statutární město - je město, které má právo si svoji správu organizovat podle 

základní městské vyhlášky, která se označuje jako statut města. Tato vyhláška můţe například 

vymezit městské části nebo městské obvody (statut hlavního města Prahy můţe vymezit jen 

městské části, protoţe jeho městské obvody stanoví zákon) a můţe na ně přenést některé své 

působnosti přenesené státní správy i samostatné působnosti města. [26] 
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Obr. 2.5 Obce typu ORP a POÚ 

 

Zdroj: Regionální informační centrum
6
 

Úkoly obcí - Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postiţených občanů, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

 kontrolují účelné vyuţívání svých sportovních zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

2.5.3 Soukromé subjekty v oblasti sportu 

Soukromý sektor je taktéţ velmi důleţitou sloţkou zabezpečení sportovních aktivit 

v ČR. Opodstatnění existence soukromých subjektů vychází z potřeb občanů podílet se 

v rámci občanské společnosti na veřejné politice. Soukromý sektor se dělí na ziskové a 

neziskové organizace. 

                                                 
6
Regionální informační servis. Mapy - Moravskoslezský kraj [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/verejna-sprava/spravni-cleneni/uzemni-cleneni-mapy/ 
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 Nestátní neziskové organizace (dále NNO) 

Neziskové organizace podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu v § 18, odst. 7 

jsou organizace charakteru PO, které nejsou zřízené nebo zaloţené za účelem podnikání, tzn., 

ţe tyto organizace nemohou dosahovat zisku. 

Pro soukromoprávní NNO je charakteristické: 

 zakládání podle soukromého práva na základě dobrovolnosti a pro veřejný 

prospěch, 

 institucionální postavení, statut, jednací pravidla, apod., 

 oddělení veřejné správy (nejsou řízeny veřejnou správou), 

 samosprávní postavení, autonomie, 

 zakládání nikoli pro zisk (případný zisk opět pouţit na financování 

neziskových sluţeb), 

 vyuţívání dobrovolné práce jednotlivců. [11 - Peková] 

Mezi NNO patří:  

 občanská sdružení (právně upravena zákony - zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů), 

 obecně prospěšná společnost - OPS (právně upravena zákonem č. 231/2010 

Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů), 

 nadace a nadační fondy (právně upraveny zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích 

a nadačních fondech). 

Tab. 2.1 Počet NNO červen 2012 

NNO Občanská sdružení Nadace Nadační fondy OPS 

Celkem 

(červen  2012) 

77 801 458 1 278 2 183 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, Albertina - Firemní monitor
7
 

                                                 
7
 Neziskovky.cz. Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR [online]. 2013 [cit. 2013-03-

20]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf 
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V Tab. 2.1 je zřejmé, ţe největší zastoupení NNO v ČR má forma občanského 

sdruţení. Naopak nejmenší zastoupení je ve formě nadací a nadačních fondů.   

Z průzkumů ČSÚ lze vyčíst stoupající trend. Kaţdým rokem přibývají další 

organizace jednotlivých typů. Ve formě nadací přibývá jen pár jednotek ročně. Ve formě 

nadačních fondů a OPS je nárůst vţdy v desítkách organizací a příbytek občanských sdruţení 

se kaţdým rokem počítá v tisících. Občanská sdruţení nesdruţují ţádný společný majetek a 

mají snadnější moţnosti získat dotace od různých ministerstev. 

Nejvýznamnějším orgánem sdruţující NNO v oblasti sportu je Všesportovní 

kolegium České republiky. Vzniklo v roce 1994 za účelem sjednotit názory a poţadavky 

sportovního prostředí. Je koordinačním orgánem tělovýchovných a sportovních občanských 

sdruţení ČR, bez právní subjektivity. Jedná se o dobrovolné seskupení, které sdruţuje 

jedenáct největších a zastřešujících sportovních svazů a klubů. Kolegium sdruţuje:  

 Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, 

 Asociaci školních sportovních klubů, 

 Autoklub České republiky, 

 Českou asociaci Sport pro všechny, 

 Českou obec sokolskou, 

 Český olympijský výbor, 

 Český střelecký svaz, 

 Český svaz tělesné výchovy, 

 Klub českých turistů, 

 Orel, 

 Sdruţení sportovních svazů České republiky. [4 - Halásek] 
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Obr. 2.6 Všesportovní kolegium 

 

Zdroj: Organizace TV a sportu v ČR [23] 

Díky tomuto kolegiu byla do zákonů o krajích, obcích a hlavním městě Praze 

zakotvena povinnost těchto subjektů pečovat o sport a mládeţ, včetně dodatečné podpory. Ze 

členů Všesportovního kolegia ČR byli stanoveni jednotlivci, kteří iniciovali vznik krajských 

kolegií. Krajská kolegia úzce spolupracují s krajskými úřady, konkrétněji s členy krajských 

úřadů, kteří jsou přímo zastupiteli nebo členy výboru a komisí zabývající se péči o sport 

v daném regionu. 

 Soukromý ziskový (komerční) sektor 

Sportovní organizace mohou být také soukromé komerční společnosti, které se řídí 

obchodním zákoníkem. Většina sportovních klubů jsou obchodními společnostmi a samotná 

sportovní činnost je provozována za účelem zisku. 

Existují dva způsoby, jak se sportovní organizace můţe podílet na obchodní činnosti: 

 jako jediný zakladatel (moţnost vyuţití právních forem - společnost s ručením 

omezeným nebo akciová společnost), 

 jako spoluzakladatel (moţnost vyuţití jakékoliv právní formy obchodní 

společnosti). [4 – Halásek] 
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Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) 

mohou v oblasti tělovýchovy a sportu podnikat i jednotliví podnikatelé. Jsou to ţivnosti: 

 poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb, 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících pro 

regeneraci a rekondici, 

 průvodcovská činnost - horská, tělovýchovná a sportovní, v oblasti cestovního 

ruchu, 

 vodní záchranářská sluţba, 

 masérské, rekondiční a regenerační sluţby, 

 provozování solárií. [27] 

Nevýhodou těchto forem provozování podnikání v oblasti tělovýchovy a sportu je 

ztráta daňových úlev poskytovaných občanským sdruţením. 

 Ostatní typy spolupráce se sportovními subjekty 

Sportovní organizace mohou také existovat na základě smluvní spolupráce s jinými 

subjekty.  Můţe jít např. o formy spolupráce na základě určitých smluv (smlouva o tichém 

společenství, smlouva o sdruţení či smlouva o součinnosti). [12 – Peková] 

Tab. 2.2 Charakteristika subjektů soukromého sektoru v tělesné kultuře 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, s. 23. 

2.6 Financování sportu v ČR 

Pro udrţení a rozvoj sportu jako subsystému tělesné kultury v ČR je nutná koordinace 

činnosti orgánů státní správy a samosprávy s činnostmi občanských sdruţení a soukromého 

sektoru. [4 – Halásek] 
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Při financování sportu v ČR se uplatňuje vícezdrojové financování. V minulých letech 

se financování sportu u nás dělilo na příjmy státní a nestátní (za nestátní se povaţoval výnos 

Sazka a.s.). 

Obr. 2.7 Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006, s. 52. 

Dnes je situace jiná. V analýze vydané Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy 

z roku 2012 je dáno, ţe od roku 2012 dochází k úplné absenci finančních prostředků 

z výtěţku Sazka, a.s. pro oblast sportu ve výši 1 mld. Kč. Tuto skutečnost dokládá uţ graf 

z roku 2009. 

Graf 2.3 Vývoj dotací ze SR a příjmů Sazky (1989-2009) 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 130. 
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Z grafu je patrné, ţe aţ na rok 1997 dotace ze SR stále mírně stoupaly. Je potřeba 

zmínit, ţe od roku 2000 jiţ schvalování peněz ze Sazky neprochází přes MŠMT a dělí se 

podle akcionářských podílů. Vrcholu dosáhly příjmy ze Sazky v roce 2003, pak začaly klesat. 

Důsledkem bylo a stále je splácení dluhu za výstavbu víceúčelové O2 Arény (prvotní název 

Sazka aréna). V roce 2008 nastal dramatický propad příjmů. Díky této skutečnosti musela 

vláda udělat opatření pro podporu sportu, aby pokryla výpadek financování ze zdrojů Sazky a 

proto dojednává navýšení dotací s MF ČR přes kapitolu VPS (Všeobecná pokladní správa).

                   [10 - Novotný] 

Dnešní zdroje pro financování sportu v ČR lze rozdělit:  

 financování z prostředků státního rozpočtu, 

 financování z rozpočtu krajů, měst a obcí, 

 financování z příjmů loterijních a sázkových společností, 

 financování z vlastních zdrojů a výnosů z vlastní činnosti, 

 financování z ostatních zdrojů, 

 financování s vyuţitím prostředků EU. 

Durdová (2009, s. 38) uvádí, ţe dotací jsou: „peněžní prostředky státního rozpočtu, 

státních finančních aktivit nebo národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel“. 

2.6.1 Financování z prostředků státního rozpočtu  

Rozdělování státních zdrojů z rozpočtu se uskutečňuje od roku 2000. Státní zdroje 

financování sportu se dělí: 

 finanční prostředky státního rozpočtu přidělovány do kapitoly MŠMT – č. 333, 

 finanční prostředky přidělované z kapitoly VPS
8
. 

                                                 
8
 Jedná se o výdaje, které mají všeobecný charakter a nepatří tak do okruhu působnosti určitého správce kapitoly 

nebo výdaje, jejichţ výše není v době schvalování státního rozpočtu na příslušný rok dosud známa. 
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Obr. 2.8 Rozdělení státních zdrojů na podporu tělovýchovy a sportu v ČR 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 129. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichţ čele stojí člen/(ka) vlády 

ČR. V § 7 v zákoně č. 2/1969 Sb., který je Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy 

věnován, se uvádí: ,,Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní 

správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, 

pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro 
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vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 

reprezentaci státu.“
9
 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy podle zákona 2/1969 Sb.:  

 (§ 20) plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně 

závazných právních předpisech; 

 (§ 21) ve své činnosti se řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády; 

 (§ 22) zkoumá společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzuje 

dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek;  

 zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěţejních otázek, které 

předkládá vládě České republiky, 

 (§ 23) předkládá za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních 

rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu; 

 zaujímá stanovisko k návrhům, které předkládají vládě ČR jiná ministerstva, pokud se 

týkají okruhu jeho působnosti; 

 (§ 24) pečuje o náleţitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky: 

- připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se působnosti 

MŠMT, 

- připravuje návrhy, jejichţ přípravu mu uloţila vláda, 

- dbá o zachování zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná 

opatření k nápravě; 

 (§ 25) zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních 

smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce; 

 zabezpečuje ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro ČR z mezinárodních smluv, 

jakoţ i z členství v mezinárodních organizacích; 

 (§ 27) zpracovává a v rozsahu nezbytném pro plnění vlastních úkolů také vyuţívá 

informace z ostatních ministerstev a niţších orgánů státní správy. [28] 

Dotace MŠMT 

Odbor sportu MŠMT předkládá návrh materiálu - Státní podpora sportu, v souvislosti 

s dotační politikou státního rozpočtu pro daný rok. Státní podpora je orientována na plnění 

úkolů vyplívajících ze: 

                                                 
9
 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Ministerstvo [online]. 1969 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo 
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 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů statní správy 

ČR, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

 usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o ,,Koncepci státní podpory sportu v ČR“. 

Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o ,,Zásadách vlády 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy“. Vyhlášením programů se předkládají podmínky pro ţadatele 

o státní dotaci v oblasti sportu z řad nestátních neziskových organizací, zejména podávané 

prostřednictvím organizace s celostátní působností. [29] 

Státní podpora sportu byla do roku 2010 zaměřena do tří tematických oblastí: 

 oblast státní sportovní reprezentace (Program I. – IV.), 

Tab. 2.3 Dotace ze SR pro sportovní reprezentaci do roku 2010 

v tis. Kč     

Ukazatel 2005 2008 2009 2010 

Celkem 331 000  479 716  444 276  458 644  

v tom:         

Český olympijský výbor 16 000  28 200  17 096  21 000  

Český paralympijský výbor 10 319  13 519  11 319  11 819  

Sportovní svazy 296 000  376 116  394 080  409 952  

Unie zdravotně postižených sportovců ČR 5 814  5 814  5 814  5 814  

České hnutí speciálních olympiád  867  1 067  1 067  1 167  

ostatní svazy, hnutí a výbory 2 000  55 000  14 900  8 892  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ČSÚ – statistické ročenky [30] 

 oblast veřejně prospěšných programů (Program V. – VIII.), 

Tab. 2.4 Dotace ze SR pro občanská sdruţení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné 

programy do roku 2010 

v tis. Kč     

Občanské sdruţení 2005 2008 2009 2010 

Celkem 278 172  311 494 295 096  312 624  

Český svaz tělesné výchovy 183 593  184 545 172 795  187 064  

Česká obec sokolská 29 338  29 135 21 768  24 832  

Sdružení sportovních svazů ČR 11 112  9 818 8 005  8 607  

Český střelecký svaz 708  1 000 951  1 064  

Autoklub ČR 8 216  10 250 5 961  6 621  
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OREL – křesťanská tělovýchovná organizace 3 751  5 962 4 083  3 858  

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů ČR 1 717  1 309 1 534  1 931  

Česká asociace Sport pro všechny 6 798  9 343 8 550  9 543  

Asociace školních sportovních klubů ČR 20 914  17 475 18 693  17 450  

Letecká amatérská asociace ČR 138  424 350  400  

Klub českých turistů 4 422  4 347 3 489  3 100  

Česká motocyklová federace 204  190 130  100  

ostatní 7 261  37 695 48 787  48 055  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ČSÚ – statistické ročenky[30] 

 oblast investičních prostředků – ISPROFIN (Program 233510). [4 - Halásek] 

Tab. 2.5 Dotace ze SR pro občanská sdruţení tělovýchovy a sportu na výstavbu a 

technickou obnovu sportovních zařízení 

v tis. Kč     

Občanské sdruţení 2005 2008 2009 2010 

Celkem 710 334  749 100 708 489  659 137  

Český svaz tělesné výchovy 538 801  194 831 207 555  191 000  

Česká obec sokolská 4 942  37 000 29 000  14 400  

Sdružení sportovních svazů ČR 26 420  20 000 25 000  21 159  

Český střelecký svaz 1 450  2 000 4 000  3 000  

Autoklub ČR 5 710  6 000 9 990  7 600  

OREL – křesťanská tělovýchovná 

organizace  38 708  30 675 25 700  6 765  

Asociace tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů ČR 1 020  2 000 2 500  900  

Česká asociace Sport pro všechny 3 000  6 000 9 550  4 000  

Asociace školních sportovních klubů ČR 1 000  1 915 2 400  2 500  

Letecká amatérská asociace ČR 730  1 600 4 700  1 700  

ostatní 88 553  168 898 388 094  406 113  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ČSÚ – statistické ročenky [30] 

Rokem 2011, aniţ by došlo k redukci celkového rozsahu zaměření programů, se počet 

vyhlášených programů upravil z devíti na pět. Cílem je sníţení administrativy spojené 

s vyhodnocováním a evidováním ţádostí, odstraněním duplicit financování, ale i snazší 

orientace ţadatelů v programech. 

"Státní podpora sportu pro rok 2013" byla projednána poradou vedenou MŠMT dne 

19. června 2012. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru a 

charakteru programového financování reprodukce majetku v oblasti sportu. 
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Návrh byl zpracován v souvislosti s dotační politikou státního rozpočtu a s materiálem 

„Koncepce státní podpory sportu v ČR“. Návrh komplexně zahrnuje jak oblast neinvestiční, 

tak oblast programového financování.  

Státní finanční prostředky pro oblast sportu jsou z pozice státního rozpočtu vedeny ve 

dvou závazných ukazatelích, které jsou navrhovány s označením:  

a) výdajový okruh: „Sportovní reprezentace“, 

b) výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“. 

Rozhodujícím aspektem pro realizaci obdrţených ţádostí na MŠMT je finanční objem, 

který je stanoven pro oblast sportu aţ v souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu 

pro daný rok, v našem případě rok 2013. Ze strany SR byl předběţně stanoven návrh 

finančního objemu pro sport na rok 2013 ve výši 2 982 784 tis. Kč. [29] 

Přehled veřejně vyhlašovaných programů Státní podpory sportu na rok 2013: 

a) Neinvestiční dotace: 

 Výdajový okruh: Sportovní reprezentace
10

 

Program I  Sportovní reprezentace České republiky, 

Program II  Sportovně talentovaná mládeţ, 

 Výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost 

Program III  Všeobecná sportovní činnost, 

Program IV  Údrţba a provoz sportovních zařízení, 

Program V  Organizace sportu. 

b) Investiční dotace: 

 Program 133510  Podpora materiálně technické základny sportu  

 

                                                 
10

 Současně jsou z tohoto výdajového bloku financována resortní sportovní centra: Vysokoškolské sportovní 

centrum – organizační sloţka státu MŠMT, resortní sportovní centra Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a 

Antidopingový výbor. 
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z toho: 

Sub titul 133512: Materiálně technická základna sportovních organizací, 

Sub titul 133513: Materiálně technická základna sportovní reprezentace. 

Tab. 2.6 Dotace ze SR pro oblast sportu v letech 2011 – 2012 

v tis. Kč   2011 2012 

Reprezentace     

neinvestice 

Program I. - Sportovní reprezentace ČR 425 892  369 392  

                 Resortní sportovní centra MO, MV, MŠMT a ADV 350 543  363 768  

Program II. - Sportovně talentovaná mládeţ 348 725  332 000  

sportovní reprezentace celkem  1 125 160  1 065 160  

Všeobecná sport. činnost     

neinvestice 

Program III. - Všeobecná sportovní činnost 119 737  63 524  

Program IV. - Údrţba a provoz sport. zařízení 154 602  154 000  

Program V. - Organizace sportu 922
11

  1 080 000  

Všeobecná sport. činnost celkem 275 261  1 297 524  

investice Program 133510 - Podpora mat.-tech. základny sportu 662 363  620 100  

Státní podpora sportu 2 062 784  2 982 784  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů MŠMT [31,32] 

Státní dotace jsou poskytované NNO s registrovanými stanovami podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahově jsou rovněţ vybrané programy koncipovány tak, aby umoţnily naplňovat 

vládní programy „Zdraví pro všechny v 21. století“, „Program na podporu stárnoucí 

populace“ a reagovat na doporučení ministrů pro sport v EU. [29] 

  

                                                 
11

 V roce 2011 místo programu V existovala zvláštní poloţka s názvem ,,Ostatní dotace“, která jiţ je zrušena, ale 

prostředky vynaloţeny pod tímto názvem lze zařadit do oblasti organizace sportu.  
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Graf 2.4 Vývoj poskytovaných dotací ze SR do oblasti TV a sportu v letech 2008 – 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ČSÚ – statistické ročenky [30] 

Z grafu 2.4 je patrný přelom operačních programů pro financování sportu ze SR. Do 

roku 2010 vstupoval do podpory sportu i výtěţek Sazky a.s, proto finance ze SR nemuseli být 

v takové výši. Po tiskové konferenci s názvem ,,Sport a stát“ v roce 2010, se přehodnotila 

podpora sportu v ČR. Od roku 2011 došlo ke změně struktury vyhlášené Státní podpory 

sportu. Jednalo se o sníţení počtu vyhlášených programů z původního počtu devíti na pět 

s účelovým sloučením zejména podle věkových kategorií mládeţe v oblasti péče o sportovně 

talentovanou mládeţ. Zároveň došlo ke sloučení programů v oblasti všeobecné sportovní 

činnosti (sport pro všechny, sport a škola, zdravotně postiţení sportovci). 

Rokem 2012 se uskutečnil přesun finančních prostředků z Ministerstva financí, které 

do roku 2011 byly poskytovány na podporu činnosti sportovních organizací prostřednictvím 

MF. Proto od roku 2012 byl realizován MŠMT nový program V s názvem „Organizace 

sportu“ s ohledem na přesun finančních prostředků z MF. Současně byla zrušena podpora 

poskytována pro malé TJ/SK v oblasti tzv. „Ostatní dotace“. Vlivem tohoto přísunu financí se 

podpora neinvestičních dotací občanským sdruţením pěti násobně zvýšila.  

Zvýšení dotací výdajové sloţky v oblasti sportovní reprezentace byl způsoben 

přidáním financování resortních sportovních center a druhým faktem pro navýšení dotací byly 

LOH v Londýně v roce 2012. 
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2.6.2 Financování z rozpočtů krajů a obcí 

V rozpočtech krajů, měst a obcí není ţádná přímá poloţka na financování sportu. 

Ačkoli zákon č. 115/2001Sb., ukládá krajům, městům a obcím, v rámci jejich rozpočtů, péči o 

rozvoj sportu na jejich území, není tato činnost kvantifikována. [18] 

Kraje mohou poskytovat dotace subjektům v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu 

v hodnotě nad 200 tis. Kč, nejedná-li se o účelové dotace ze SR. Dotace občanským 

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

můţe, poskytnou i Rada kraje, ale jen do výše 200 tis. Kč za kalendářní rok jednomu 

subjektu. [4 – Halásek] 

Jde v podstatě o dotace plynoucí z rozpočtu MŠMT, které rozděluje místně příslušný 

krajský úřad. [11 - Peková] 

Obce na podporu na svém území vyčleňují určitou část ze svého rozpočtu. Závazky 

pro ně vyplívají ze zákonů a z povinností spojených s péčí o vlastní majetek a s jeho 

rozvojem. Zdroje financování sportovních aktivit obce vytvářejí zejména z: 

 finančních prostředků, 

 finančních darů fyzických a právnických osob účelově určených na podporu 

konkrétních sportovních aktivit, 

 dotací z veřejných rozpočtů a prostředků určených na financování projektů 

v dané oblasti, 

 finančních prostředků získaných z poplatků z výherních automatů. 

Obce mimo svých zákonných povinností v oblasti sportu, mají v rámci své samostatné 

působnosti vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací jednotlivým občanským sdruţením.

                   [4 – Halásek] 
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Tab. 2.7 Celkové výdaje na sport z municipálních rozpočtů v ČR v letech 2007 – 2011 

v mil. Kč    
                           

Celkové výdaje na kulturu  

  a sport z místních 

rozpočtů                    

v tom 

běţné výdaje 

(neinvestiční)  
kapitálové výdaje 

rok 2007 26 007  17 082  8 925  

rok 2008 27 561  18 874  8 687  

rok 2009 33 229  20 498  12 731  

rok 2010 34 085  19 596  14 489  

rok 2011 28 686  19 567  9 119  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ČSÚ – statistické ročenky [30] 

2.6.3 Financování z příjmů loterijních a sázkových společností 

V současné době, s účinností k 1. 1. 2012, došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 

vyhláškami MF a zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů. Hlavní změny se týkají větších pravomocí obcí při regulaci hazardu na 

jejich území a zpřísňuje kontrolu toho, kam společnosti posílají odvody na veřejně prospěšné 

účely (VPÚ). Součástí novely je také sjednocení sazby odvodů na veřejně prospěšné účely na 

20 % z hrubých výher (přijaté sázky mínus vyplacené výhry). 

Obce budou dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 % odvodů z 

ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. 

Zbytek bude příjmem státu, přičemţ směřovat by měl hlavně na sport, kulturu a ve prospěch 

zdravotně postiţených. Zákonem to ale určeno není! Proto se můţe stát, a při neustávající 

ekonomické krizi je to navíc velmi pravděpodobné, ţe peníze, které v minulých letech 

putovaly z výnosů loterijních společností do sportu, přesměrují obecní zastupitelstva úplně 

jinam. Stačí, aby starosta či jednotliví zastupitelé neměli zájem o sport. V tomto směru je ČR 

doslova evropským primátem. V celé EU se jedině u nás a na Kypru nefinancuje sport 

přímo z výnosů loterií. 

Studie auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers tvrdí, ţe liberalizace trhu s 

hazardem v ČR by zvýšila příjmy SR v následujících pěti letech přibliţně o 1,5 miliardy 

korun, tedy dvojnásobně, neţ v případě, ţe trh zůstane uzavřen. [33] 
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Tab. 2.8 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za období  

2007 – 2011  

(v mil.Kč) 

  Rok Vloženo Vyplaceno 
Příjmy ze 

hry 
Správní 

poplatky 
Státní 
dozor 

Místní 
poplatky 

VPÚ 

Celkem12 

2007 108 330,70  83 972,90  24 357,80  2 658,70  81,00  1 118,00  2 397,50  

2008 128 514,60  98 556,00  29 958,60  2 870,10  126,10  1 228,50  3 455,90  

2009 127 830,70  95 370,40  32 460,30  2 537,40  166,40  1 036,00  3 313,80  

2010 125 634,40  93 811,90  31 822,40  2 205,50  194,00  886,70  3 530,70  

2011 126 822,30  95 722,00  31 100,30  2 057,90  225,10  1 399,30  3 539,20  

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ministerstva financí ČR [35] 

V roce 2011 bylo sázejícími vloţeno do hry 126,8 mld. Kč, zároveň 95,7 mld. Kč bylo 

vyplaceno na výhrách. Oproti roku 2010 tak vzrostl objem vloţených částek o 0,9 %. Zatímco 

v roce 2010 došlo meziročně ke zvýšení příjmů provozovatelů ze hry při současném 

zachování vloţených částek, v roce 2011 příjmy provozovatelů ze hry vykázaly oproti roku 

2010 pokles o 2,3 % na 31,1 mld. Kč. Stejně jako v předchozím roce se největší nárůst 

vloţených částek odehrál v oblasti technických zařízení, zejména interaktivních video 

loterních terminálů, k poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů a u loterií. 

Stejně jako v roce 2010 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi 

technická zařízení. Celkový podíl technických her (včetně internetové kursové sázky) na 

vloţených částkách byl 60,5 %. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu jejich podílu na 

trhu o 9,3 % a oproti roku 2010 vzrostly vloţené částky o 19,3 % na 76,7 mld. Kč, příjmy ze 

hry vzrostly o 20 % na 18,7 mld. Kč. Vývoj je oproti dřívějšku méně dynamický - v roce 2010 

činil nárůst vloţených částek 26,6 % v porovnání s rokem předchozím. Na nárůstu se opět 

nejvíce podílí interaktivní video loterní terminály, u kterých se vloţené částky zvýšily o 7,9 

mld. Kč. 

Mírně se sníţil zájem hráčů o klasické kursové sázky v sázkových kancelářích, 

zatímco u internetového kursového sázení, došlo ke zvýšení vloţených částek. V celkovém 

součtu (obou typů kurzových sázek) bylo do hry vloţeno 16,4 mld. Kč, tedy o 6,9 % více neţ 

v předchozím roce. 

                                                 
12

 Patří zde loterie, kurzové sázky, bingo, kasina, VHP – výherní hrací přístroje a technické hry. 
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Pokles vloţených částek zaznamenaly loterie. Vloţené částky u loterií poklesly o  

42,3 % na 4 mld. Kč a příjmy ze hry zůstaly hluboko pod úrovní roku 2010. Kasina vykazují 

mírný pokles vloţených částek o 2,5 % na 8,7 mld. Kč, a naopak příjmy ze hry vzrostly o 7 % 

na 1,7 mld. Kč. [34] 

Graf 2.5 Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za období 2007 – 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi [35] 

Příspěvky na veřejně prospěšné účely se meziročně prakticky nezměnily a dosáhly 

výše 3,5 mld. Kč. Předepsaný odvod části výtěţku poklesl zejména v segmentu loterií, kde 

pokles byl o 0,3 mld. Kč, coţ je meziročně o 48,6 %. V segmentu technických her byl nárůst 

o 0,3 mld. Kč, coţ je meziročně o 13,9 %. 

Do SR a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních poplatků a poplatků na státní 

dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 3,7 mld. Kč. Pro 

srovnání v roce 2010 tato částka činila 3,3 mld. Kč, meziroční nárůst činil 12 %. Výše 

odvedených místních poplatků vzrostla o 57,8 % na 1,4 mld. Kč. Meziročně došlo opět k 

poklesu celkového výběru místního poplatku za výherní hrací přístroje o 0,2 mld. Kč. Výběr 

místních poplatků za jiná technická herní zařízení, který byl v roce 2010 umoţněn novelou 

zákona o místních poplatcích, činil 0,8 mld. Kč. [34] 
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Graf č. 2.6 Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za období 2007 – 2011 - 

ODVOD SP, SD a VPÚ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi [35] 

2.6.4 Financování z vlastních zdrojů a výnosů z vlastní činnosti 

V současnosti největší část zdrojů ve sportu tvoří vlastní příspěvky hrazené 
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Graf 2.7 Struktura financování sportu podle francouzské studie „Study of public and 

private financing of sport in Europe (2008)“ 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle koncepce sportu Příloha A [17] 

Mezi finanční prostředky z vlastní činnosti můţeme zahrnout jiţ zmíněné členské 

příspěvky dále pak dary, patronáty, příjmy ze startovného, vstupné na sportovní akce či 

příjmy z odstupného a výchovného. 

Členské příspěvky, jeţ patří do příjmů z hlavní činnosti, jsou velmi rozšířenou formou 

financování sportu. Stanovení výše členských příspěvků určuje a schvaluje valná hromada 

sportovního klubu. Rozlišujeme tři základní skupiny členských příspěvků:  

 zápisné (jednorázový poplatek za evidenci), 

 členské příspěvky (např. jednoroční), 

 oddílové příspěvky (jednoroční či měsíční) - slouţí jen k financování účasti na 

sportovních soutěţích. 

V roce 2010 zavedla Česká asociace sportu jednotný členský příspěvek ve výši 100 Kč 

a tímto krokem docílila jen poklesu členské základny o 50 tis. osob. 
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začaly vyuţívat, ale aţ v posledních letech. 
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Patronáty jsou řešeny zákonem darovacím. Je to věnování velké sumy peněz na 

podporu mládeţnických druţstev v klubu. V západní Evropě se patronáty vyuţívají ve velké 

míře. Funkcionáři u nás hovoří především o sponzorství neţ o patronátech. 

Startovné se vyuţívá především v individuálních sportech nebo na několikadenních 

turnajích. Tento peněţní příjem slouţí organizátorům k pokrytí nákladů spojených 

s pořádáním sportovní akce. 

Vstupné je jedním z tradičních peněţních zdrojů. V západních státech (VB, USA) 

vstupné činí jen 15-20% z celkových příjmů. V našich poměrech je významným příjmem 

především u ledního hokeje, kopané a motoristických soutěţí. Výše ceny vstupenky je závislá 

na úrovni soutěţe. Vstupné podléhá zdanění, proto většina menších klubů vyuţívá princip 

dobrovolného vstupného a tím se prostředky klasifikují jako dary, které jsou osvobozeny od 

daní. [7 - Howard] 

Příjmy z odstupného, výchovného a hostování tvoří nejčastější formu získávání 

finančních prostředků sportovními kluby. V praxi se vyskytují dva základní typy vztahů: 

 odstupné – jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany jinému klubu a za to 

obdrţí finanční odměnu, jejíţ výše je dána dohodou, 

 výchovné – jedná se o paušální náhradu za výdaje spojené s výchovou sportovce. 

                   [9 - Novotný] 

2.6.5 Financování z ostatních zdrojů 

Sponzorské příspěvky jsou účelově získané finance od sponzora, který naopak 

očekává určitou protisluţbu. Nejčastěji to bývají: 

 loga na klubových dresech, 

 loga na vstupních branách, mantinelech, hrazení apod., 

 reklama v klubových novinách, na webových stránkách klubu apod. 

Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty, dresy apod. je velmi zajímavá 

komerční aktivita. Hojně je vyuţívaná u nejpopulárnějších sportů a klubů v kopané a ledním 

hokeji. Uţ i v českých podmínkách se převzal anglický název – merchandising
13

. 

                                                 
13

 Businesscenter.cz. Merchandising [online]. 2013 [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pojmy/p2131-merchandising.aspx 
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Nájemné z klubových zařízení je typický příjem pro ČR. V našich podmínkách jsou 

2/3 všech sportovních zařízení v majetku TJ a SK. 

Klubové restaurace a ubytovací zařízení jsou např. v Německu či Rakousku 

standardem. V ČR tento finanční zdroj není novinkou, ale vyuţívají jej jen hospodářsky silné 

kluby. 

Bankovní půjčky jsou nejsnadnější formou dosáhnutí rychlé finanční injekce. Dopad 

takovéto půjčky, můţe v některých případech skončit i exekucí na majetek. Příčinou je vysoké 

úročení hotovostních úvěrů u bankovních institucí. Není divu, ţe se této formě financování 

SK i TJ vyhýbají a postoj bank k financování sportovních aktivit je taktéţ negativní. 

                    [9 - Novotný] 

2.6.6 Financování s vyuţitím prostředků EU 

V obecném povědomí se finanční podpora EU často zuţuje pouze na financování 

v rámci regionální politiky, neboli politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, do níţ směřuje 

více neţ třetina unijního rozpočtu. Realizuje se prostřednictvím tzv. strukturálních fondů a 

fondu soudrţnosti, jejichţ vyuţití je řízeno na úrovni jednotlivých členských států. [36] 

Systematické čerpání prostředků z evropských programů nelze povaţovat za 

pravidelnou součást financování národního sportovního prostředí aţ do doby vytvoření 

samostatného evropského rozpočtu pro sport a stanovení účelu a pravidel jeho vyuţití. [18] 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vystupuje v roli centrálního koordinátora 

vyuţívání fondů EU v České republice. Pro výkon této funkce byl na Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK). [37] 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti (HSS). Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni 

mezi chudšími a bohatšími regiony zemí EU a zároveň se zvyšovala schopnost EU jako celku 

čelit výzvám 21. století. 
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Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy:  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF), 

 Fond soudrţnosti (FS). 

Pro vyuţití zdrojů fondů EU v letech 2007-2013 je v ČR určeno celkem 26 operačních 

programů, které se dále dělí na  tematické a regionální (cíl Konvergence), programy pro Prahu 

(Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a programy spadající pod cíl Evropská 

územní spolupráce. 

Tab. 2.9 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007 – 2013: 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
283 mld. € 
(cca 7 082,80 mld. Kč) 

81,54% 
25,88 mld. €  
(cca 730,00 mld. Kč) 

96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

54,96 mld. €  
(cca 1 385,40 mld. Kč) 

15,95% 
419,09 mil. €   
(cca 11,73 mld. Kč)   

1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 
8,72 mld. € 
(cca 218,55 mld. Kč) 

2,52% 
389,05 mil. €  
(cca 10,97 mld. Kč) 

1,46% 

Celkem 347 mld. € 100,00% 
26,69 mld. €  
(cca 752,70 mld. Kč) 

100,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR
14

 

V období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,7 miliardy 

eur. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibliţně čtyři miliardy eur, jelikoţ 

Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální 

politiky. 

Pomoc z fondů EU je směřována na projekty podporující rozvoj dopravy a dopravní 

infrastruktury, ochranu ţivotního prostředí, rozvoj měst a obcí, rozvoj cestovního ruchu, 

rozvoj lidských zdrojů, zlepšování kvality sluţeb poskytovaných veřejnou správou a 

samosprávou, rozvoj podnikání, vědu a výzkum, přeshraniční spolupráci aj. 

                                                 
14

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Strukturální fondy EU [online]. 2013 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU 
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Pro získání financí z unijního rozpočtu, si kaţdá země dojednává s Evropskou komisí 

tzv. operační programy (OP), které slouţí jako základní strategický dokument finanční a 

technické podoby pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo 

konkrétní region soudrţnosti (např. Moravskoslezsko). V OP jsou popsány cíle a priority, 

které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. 

V rámci kaţdého OP nechybí také uvedení výčtu těch, kteří mohou o finanční prostředky 

ţádat. Obecně mohou projekty předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci 

dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra, vzdělávací instituce a 

další. OP jsou rozdělené na prioritní osy, tzn. na co mohou být finanční prostředky pro daný 

OP pouţity. [38] 

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality ţivota obyvatel, při 

respektování vyváţeného a udrţitelného rozvoje regionů vycházející z vyuţití jejich 

potenciálu. [13 - Provazníková] 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

V letech 2007-2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno výhradně na rozvoj 

regionu Moravskoslezsko přes 716 milionů eur. O tyto peníze se prostřednictvím 

Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko mohou ucházet různé subjekty 

veřejného, neziskového i podnikatelského charakteru. Řídícím orgánem ROP 

Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko se sídlem v 

Ostravě, která spravuje a rozděluje peníze z programu. ROP Moravskoslezsko je financován z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). [39] 

Tab. 2.10 Struktura ROP Moravskoslezsko 2007 – 2013 

Číslo prioritní osy / 

oblasti / podoblasti 

podpory Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl na 

celkové alokaci 

v %  

1 Regionální infrastruktura a dostupnost 41,1 

1.1 

Regionální infrastruktura a dostupnost (výstavba, modernizace a rekonstrukce 

komunikací II. A III. Třídy, bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 18,9 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava  8,7 

1.3 

Rozvoj dopravní obsluţnosti (Integrace veřejné dopravy a rozvoj její 

infrastruktury, Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně 

specifického vozového parku 10,4 

1.4 infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 3,1 
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2 Podpora prosperity regionu 25,5 

2.1 

Infrastruktura veřejných sluţeb (vzdělávání, sociální sluţby, poskytování 

zdravotnických sluţeb, informační sluţby poskytované knihovnami 12,4 

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 8,3 

2.3 Podpora vyuţívání brownfields  3,9 

2.4 Marketing regionu 0,9 

3 Rozvoj měst 23,2 

3.1 Rozvojové póly regionu 14,6 

3.2 Subregionální centra 8,6 

4 Rozvoj venkova  6,8 

4.1 Rozvoj venkova  6,8 

5 Technická asistence 3,4 

5.1 Implementace operačního programu 3,2 

5.2 Podpora absorpční kapacity  0,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle měsíční monitorovací zprávy fondů [40] 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo na ROP Moravskoslezsko 

podáno celkem 1 426 ţádostí v hodnotě 35,4 mld. Kč (162,1 % celkové alokace). S příjemci 

bylo podepsáno 670 smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 18,1 mld. Kč (82,6 % 

celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 11,6 mld. Kč 

(53,2 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 9,1 mld. Kč, to znamená 41,5 % 

celkové alokace. [40] 

Programovací období 2014 – 2020 v MS kraji 

Náměstkem hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj byl 

9. listopadu 2012 zvolen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje pan Martin Sikora.  

Svůj pohled na klíčová témata pro kraj v novém programovém období představil 

v odborném časopise: ,,Z aktualizace Strategie rozvoje kraje a Regionální inovační strategie 

vyplynuly pro následující programové období čtyři klíčová témata, obsažená v tzv. 

argumentačních podkladech, které jsou jedním z vodítek pro vyjednávání kraje při přípravě 

nového programovacího období EU. Jde o podporu zaměstnanosti v kraji, podporu podnikání 

a inovací, témata spojená s ochranou životního prostředí a nakonec o výstavbu, rekonstrukce 

a modernizace infrastruktury. Tato témata se i v návaznosti na připravované operační 

programy stanou stěžejními pro diskuzi o směřování evropských prostředků do našeho 
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regionu. Především je však maximálně efektivně dotáhnout do úspěšného konce čerpání 

evropských prostředků v současném programovacím období 2007–2013.“
15

 

Finanční prostředky z fondu EU na podporu sportu je moţné předpokládat nejdříve na 

rozpočtové období 2014 aţ 2020. Podpora sportu z fondu EU bude záviset na nastavení 

jednotlivých priorit v rámci Evropské komise. Prostřednictvím dotací ze strukturálních fondů 

jsou podporovány občanské sdruţení zajištující celoroční sportovní činnost. Vedle výše 

uvedeného zdroje má sport šanci i nadále nepřímo profitovat z jiných aktuálních programů 

EU, určených jiným příjemcům, zejména krajům, městům a obcím, vzdělávacím zařízením, 

podnikatelskému a občanskému sektoru mimosportovního prostředí. Dalším, také 

nesystémovým zdrojem, se staly účelové projekty EU, např. Evropský rok dobrovolnictví 

2011. 

                                                 
15

 Apropo: zpravodaj Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko [online]. 2013 [cit. 2013-04-12]. 

ISSN 1802-7814. Dostupné z: www.rr-moravskoslezsko.cz/file/3270_1_1/download/ 
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3 Politika města Havířov v oblasti sportu 

3.1 Základní údaje města Havířov 

Město Havířov leţí na jiţním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi 

v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí 

s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a 

Václavovice. 

Znak Havířova 

 

 

Logo Havířova 

 

Rozloha: 3 207,3 ha
16

, 

Počet částí města: 8 (Město, Šumbark, Podlesí, Ţivotice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní 

Suchá a Dolní Datyně), 

Počet obyvatel: 78 713
17

, 

Ekonomicky aktivní obyv. (věk 15-64): 56 867, 

Míra nezaměstnanosti: 13,28 %
18

. 

Partnerská města: 

   Collegno,   (Itálie), 

   Harlow,    (Spojené království), 

                                                 
16

 Statutární město Havířov. Havířov v číslech [online]. 2012 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.havirov-

city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html 
17

 Tamtéţ 
18

 Tamtéţ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_I
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Kin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_I
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Kin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_I
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Kin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_I
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Kin
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   Jastrzębie-Zdrój,  (Polsko), 

   Maţeikiai,   (Litva), 

   Omiš,    (Chorvatsko), 

   Paide,    (Estonsko), 

   Turčianske Teplice,  (Slovensko), 

   Zagorje ob Savi,   (Slovinsko). 

 

Historie Havířova 

Nejstarší zprávy o původních obcích na území Havířova se dochovaly z konce 13. a 

první poloviny 14. století. Počátky města souvisejí s výstavbou hornických sídlišť. Město 

vzniklo na jiţním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním 

důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje 

průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce.  

Havířov vznikl 4. prosince 1955 na základě usnesení vlády ČSR z roku 1955 a 

usnesení krajského národního výboru v Ostravě ze dne 28. ledna 1955 z okrajových částí 

katastrálních území obcí Dolní Bludovice, Šenov a Šumbark, přičemţ se okamţitě stal 

městem. Havířov je nejmladší město v ČR. 

Historie výstavby sportovišť a sportovních aktivit v číslech 

1955 - ke dni 4. prosince bylo zakládací listinou vyhlášeno město Havířov, 

1958 - výstavba městského koupaliště; vybudována vodní nádrţ Ţermanice, 

1962 - dostavěna vodní nádrţ Těrlicko, 

1968 - do uţívání předán zimní stadion (13. 11. 1968), 

1977 - vedle zimního stadionu se stavěla hala pro připravované Mistrovství Evropy ve 

vzpírání, 

1978 - konalo se Mistrovství Evropy ve vzpírání muţů; dostavěna sportovní hala Slavia 

(stavěla se od r. 1975), 

1981 - v Havířově se konalo Mistrovství Evropy v basketbalu, 

1988 - ve víceúčelové hale, na zimním stadionu, se konalo Mistrovství ČSSR v krasobruslení, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Po
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Lithu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Est
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slov
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1996 - v Havířově se opět konalo Mistrovství Evropy ve vzpírání muţů, 

2001 - v Havířově - Šumbarku byl otevřen nový sportovní areál; ve městě se konalo třetí 

Mistrovství republiky maţoretek, 

2002 - ve městě se konalo Mistrovství světa ve vzpírání muţů, 

2003 - pro veřejnost se otevřelo do té doby pouze školní hřiště - "víceúčelové" se stalo hřiště 

u ZŠ na ul. Moravské, K. Světlé, M. Kudeříkové, 

2004 - po opravě a rozsáhlé modernizaci slouţí opět veřejné koupaliště, 

2006 - výstavba dětského parku pod soudem, 

2010 - dokončení výstavby Sportovní haly Ţákovská, získání stříbrné plakety mezinárodní 

soutěţe Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). 

Současná sportovní a rekreační zázemí města 

Příměstská zóna má charakter roztroušených menších prostorů na okraji města nebo v 

jeho blízkém okolí umoţňujících buď jen sezónní, nebo i celoroční vyuţívání v různých 

formách rekreačních aktivit. Na území města je to atraktivní údolí Lučiny, v severní části 

města Peţgovský les, v jihovýchodní části pás lesoparku.  

Zvláště dětem a mládeţi jsou ve městě k dispozici četná hřiště i některá sportovní 

zařízení. Přístupné jsou i sportovní haly, tělocvičny škol, kryté bazény, dětský park v centru 

města i areál letního koupaliště.  

Městem prochází zeleně značená turistická cesta v rámci dálkové trasy od Ostravy do 

Chotěbuze a červeně značená turistická cesta do Beskyd jakoţ i cyklistický okruh 

euroregionem Těšínské Slezsko. Mimo teritorium města se pro individuální turistiku nabízí 

Těšínská pahorkatina, scenericky hodnotná krajina s dalekými výhledy nejen na Pobeskydí a 

Beskydy, ale i do Polska a na Ostravsko.  

Dvě blízké vodní nádrţe (Ţermanická a Těrlická) jsou v létě rekreačním zázemím pro 

celou průmyslovou oblast a mají i vzdálenější klientelu. Těrlická přehrada nabízí i moţnost 

vodního lyţování na elektrickém vleku. Ţermanická vodní nádrţ na Lučině je v provozu od r. 

1958. 

3.1.1 Odbor školství a kultury 

Oblast tělesné výchovy a sportu spadá na Magistrátu města Havířov pod odbor 

školství a kultury (OŠK). Celková charakteristika odboru se skládá: 



52 

a) státní správa  

V rámci státní správy zpracovává rozpis prostředků SR pro školy a školská zařízení ve 

správním obvodu ORP podle zákona č. 561/2004 Sb. Provádí vidimaci a legalizaci a vydává 

ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.   

b) samospráva  

V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky a 

předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve středisku volného času. Materiálně 

zabezpečuje provoz mateřských a základních škol, školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Zajišťuje financování oprav a údrţby nemovitostí, které uţívají základní školy, 

mateřské školy, školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Zabezpečuje činnosti na úseku 

rozvoje sportu, kultury, protidrogové prevence a prevence kriminality, dotací 

neziskovým organizacím a soukromým subjektům z rozpočtu města. Provádí údrţbu 

památek kulturní povahy. Plní funkci poradce pro národnostní menšiny.   

Členění odboru:  

 oddělení školství, 

 oddělení dotací a volnočasových aktivit.  

  Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti s návazností na sportovní aktivity:  

 navrhuje v rámci sestavování rozpočtu výši příspěvku právním subjektům (školám a 

školskému zařízení) a zajišťuje jejich financování,  

 navrhuje dotace soukromým mateřským školám,  

 podílí se na realizaci koncepčních záměrů města v oblasti rozvoje školství, kultury a 

sportu,  

 zabezpečuje vyhodnocování čerpání rozpočtu dle poloţek rozpočtové skladby, sleduje 

výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací,  

 plní funkci odvětvového odboru vůči příspěvkovým organizacím - Městské kulturní 

středisko Havířov, Městská knihovna Havířov, Správa sportovní a rekreačních zařízení 

Havířov, Asterix-středisko volného času a těm, které jsou školou (PO),  

 zajišťuje komunikaci zřizovatele s PO; je oprávněn upřesnit pokyn zřizovatele vůči 

PO,  

 vede evidenci oznámení učiněných PO zřizovateli a dle povahy věci připravuje 

poklady a návrhy pro rozhodnutí zřizovatele,  

 dává stanoviska k materiálům, které předkládají PO zřizovateli,  

 účastní se hodnocení PO a předkládá stanoviska k Výročním zprávám PO,  

 spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi,  
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 navrhuje finanční spoluúčast města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a 

jiných neziskových organizací a soukromých subjektů, není-li tímto organizačním 

řádem stanoveno jinak,  

 vypracovává dohody o poskytnutí finanční dotace neziskovým organizacím,  

 vystavuje platební poukazy k městem poskytnutým dotacím,  

 provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města a rozhoduje o 

uloţení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., 

není-li tímto organizačním řádem stanoveno jinak,  

 vyhodnocuje nejlepší sportovce, osobnosti kultury a talenty města, městské oslavy 

Dne učitelů, Ceny města Havířova a další kulturní a společenské akce,  

 zajišťuje přípravu podkladů a následně vyhodnocuje plnění přijatých rozvojových 

dokumentů v oblasti školství, sportu a kultury,  

 zajišťuje a koordinuje programy prevence kriminality a programy protidrogové 

prevence na území města, vč. vyúčtování těchto programů vůči státnímu rozpočtu,  

 odpovídá za hospodaření s finančními prostředky organizační jednotky tři a části 

organizační jednotky 10 - ,,Ostatní dotace a dary“, mimo poskytování příspěvků 

příspěvkovým organizacím, které nejsou školami nebo školským zařízením,  

 a dalších 30 paragrafů. 

Nejdůleţitější zvláštní právní předpisy, podle kterých odbor rozhoduje nebo se jimi 

řídí:  

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

 zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 

 zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

3.1.2 Sportovní komise města Havířov 

Komise je iniciativním orgánem Rady města Havířova (RMH) v oblasti rozvoje sportu 

ve městě. Úzce spolupracuje s OŠK, kde na základě ţádostí neziskových organizací 

doporučuje výši dotací k projednání a schválení RMH a Zastupitelstvu města Havířov. 

Usnesením ze dne 15. 12. 2010 RMH vymezila náplň činnosti této komise: 

a) Komise předkládá RMH návrhy: 

 na změnu koncepce rozvoje sportu ve městě, 

 na způsob financování sportovních aktivit z rozpočtu města, 

 na zlepšení systému činnosti sportovních krouţků na školách, 

 na organizování sportovních soutěţí ve městě, 

 na vyhodnocení ankety o nejlepšího sportovce roku. 
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b) Dává RMH návrhy na podporu aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, a to: 

 poskytování vhodných prostor a ploch v majetku města pro tělovýchovné a sportovní 

aktivity, 

 poskytování metodické pomoci subjektům, sdruţením a institucím, které vyvíjí činnost 

v oblasti tělovýchovy a sportu, 

 finanční podporu vybraných sportovních a tělovýchovných akcí, které reprezentují 

město Havířov, rozšiřují počet zájemců o tyto aktivity a mají celoměstský význam. 

c) Informuje RMH o vývoji problematiky tělovýchovného lékařství a regenerace 

v Havířově. 

Sportovní komise nadále plní i poradní funkce (vyjádření, stanoviska): 

d) Průběţně sleduje a předkládá RMH stanoviska k problematice realizovaných aktivit 

tělovýchovy a sportu ve městě, 

e) Zpracovává pro RMH svá vyjádření k ţádostem jednotlivých tělovýchovných jednot, 

sportovních klubů apod. o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města pro zajišťování 

jejich sportovní činnosti, 

f) Dává RMH stanoviska k navrhovaným projektům meziblokových sportovišť na území 

města. 

Rozsah oprávnění sportovní komise: 

1. Ve spolupráci s odborem školství a kultury MMH vyhlašuje a realizuje anketu o 

nejlepšího sportovce města. 

2. Spolupracuje s odbory MMH (odborem investiční výstavby MMH, odborem 

komunálních sluţeb MMH, odborem územního rozvoje MMH) a Komisí rozvojovou 

při zadávání projektů meziblokových sportovišť na území města. 

3. Spolupracuje s odbory MMH při tvorbě koncepčních materiálů týkajících se rozvoje 

tělovýchovy a sportu ve městě. 

4. Komise je oprávněna poţadovat, prostřednictvím tajemníka komise, od příslušných 

odborů MMH ekonomické informace pro provádění analýzy potřebnosti a účelnosti 

vynakládání poskytnutých dotací z rozpočtu města na jednotlivé dotované projekty. 
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3.1.3 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířov 

Město Havířov v současné době podporuje oblast tělovýchovy a sportu formou dotací, 

které poskytuje na neinvestiční výdaje dle "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

statutárního města Havířov". 

Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se zejména o zákon 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku 

Ministerstva financí č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. 

Základním kritériem pro přidělování finančních dotací je smysluplnost, reálnost a 

finanční proveditelnost projektu, který má být podporován.  

Dále se přihlíţí např. k výši členské základny (zejména mládeţnické), sportovnímu 

odvětví olympijských sportů s tradiční vazbou na město Havířov anebo k popularitě 

sportovního odvětví, účelu poţadované dotace, poměru poţadované dotace k celkovým 

nákladům projektu, kvalitě a přiměřenosti finanční rozvahy, významu sportovních akcí (zda 

se jedná o sportovní akci krajského, celorepublikového nebo mezinárodního významu - 

reprezentaci města Havířova v ČR i v zahraničí, včetně projektů v rámci partnerských měst). 

Tyto finanční příspěvky jsou poskytovány kaţdoročně především organizacím 

zabezpečujícím provoz sportovních zařízení, zejména zařízením celoměstského významu. 

Dotace dále plynou na zabezpečení celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti.  

3.2 Příspěvkové organizace ve městě Havířov z oblasti tělovýchovy a 

sportu 

Ve městě Havířov existují dva typu příspěvkových organizací. PO jejíţ zřizovatelem 

je město Havířov a následně ostatní PO, které jsou typu tělovýchovných jednot, sportovních 

klubů či jiné organizace, jejichţ provoz je závislý na příspěvku od města Havířov. 
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3.2.1 Příspěvky a dotace organizacím ve městě Havířov 

Tato oblast výdajů se člení podle charakteru určení poskytovaných finančních 

prostředků do dvou základních skupin: 

A. Příspěvky na provoz a investiční dotace pod správou města Havířov 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací se řídí ustanoveními zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Transfer finančních prostředků 

je z hlediska rozpočtové skladby členěn na: 

a) příspěvek na provoz …. Slouţí ke krytí schodku mezi náklady a výnosy příspěvkové 

organizace v hlavní činnosti (nelze zapojit do hospodářské činnosti), 

b) investiční dotace …. Slouţí k úplnému nebo částečnému financování výdajů 

investičního charakteru příspěvkové organizace. 

Součástí příspěvku na provoz od roku 2008 není příspěvek na odpisy, které tímto 

nejsou financovány zřizovatelem (město Havířov). 

Příspěvkových organizací ve městě Havířov je mnoho. Avšak, počet PO zřízených 

městem pohybující se v oblasti tělovýchovy a sportu či svým provozování se dotýkají této 

oblasti, výrazně klesá. 

Obr. 3.1 Organizace poskytování dotací subjektům pod správou města Havířov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů ředitele SSRZ 
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Příspěvkové organizace zřízené městem z oblasti tělovýchovy a sportu 

Město Havířov je zřizovatelem několika příspěvkových organizací, které jsou zřízeny 

mimo jiné pro podporu sportu ve městě. Celkově je městem zřízeno 44 příspěvkových 

organizací (20 mateřských škol s právní subjektivitou, 17 základních škol s právní 

subjektivitou a 7 PO se specifickou náplní provozování). 

PO zřízené městem Havířov, které poskytují sluţby z oblasti tělesné výchovy a sportu 

či se nějak dotýkají této oblasti: 

 20 mateřských škol s právní subjektivitou – většina MŠ má mimo jiné ve své 

náplni správu dětských hřišť ve svém vlastnictví pro podporu tělovýchovy a 

sportu. Pro MŠ jsou vyčleněny finance i na plavání v krytém bazénu. 

 17 základních škol s právní subjektivitou – většina ZŠ vyuţívá sportovní 

hřiště přidělené škole anebo veřejné sportovní hřiště. Dále OŠK pořádá 

meziškolské sportovní turnaje různého druhu (stolní tenis, futsal, florbal, 

orientační běh apod.) pod názvem Havířovská liga základních škol. ZŠ navíc 

mají zajištěné plavecké kurzy na krytém bazéně. 

 8 středních škol, příspěvkové organizace – sportovní krouţky a meziškolské 

turnaje (florbal, basketbal, sálová kopaná aj.), taktéţ fungují i mezi středními 

školami. 

 ASTERIX - Středisko volného času Havířov - vzniklo sloučením dvou 

dětských zařízení - Domu dětí a mládeţe a Spektra – Stanice mladých 

techniků, jejichţ činnost v minulosti ovlivnila nejméně dvou generace dětí z 

Havířova a okolí. V současné době pracuje v obou střediscích devět stálých 

plně kvalifikovaných pedagogů a kolem padesáti externích vedoucích 

jednotlivých krouţků. Tento počet se mění podle počtu krouţků, který v daném 

roce otevírají. Střediska volného času jsou zařazena do sítě škol a platí pro ně 

stejná pravidla jako pro kteroukoliv školu. Rodiče se proto nemusí obávat o 

své děti, ať uţ z hlediska bezpečnosti nebo náplně a úrovně činnosti. Děti i 

mládeţ si mohou pro pravidelnou činnost vybrat z široké nabídky krouţků a 

kurzů. Mohou také navštěvovat herny, účastnit se soutěţí a příleţitostných 

akcí, mladší děti pravidelných pátečních diskoték a samozřejmě táborů v době 

letních i jarních prázdnin v turistické základně ve Pstruţí u Frýdlantu n. O. i v 
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jiných střediscích. Kaţdý rok ve středisku proţije část prázdnin téměř 700 dětí. 

Asterix zajišťuje také ozdravné pobyty v Chorvatsku a tábor pro 

handicapované děti. V létě i na jaře pořádá týdenní příměstské tábory pro 

mladší děti s celodenním programem a noclehem doma. Pracují individuálně s 

talentovanými dětmi, které reprezentují na soutěţích od okresních aţ po 

mistrovství světa, ze kterých mají několik titulů v různých sportech. Středisko 

se věnuje všem věkovým kategoriím pro aktivní naplnění jejich volného času. 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ) – je nástupnickou 

organizací správy Víceúčelové haly, která byla postavena v roce 1968. Historie 

SSRZ Havířov se začala psát dne 27. 3. 1995. Prvním sportovním zařízením 

byla Víceúčelová hala – zimní stadión, jehoţ součástí je od roku 1998 

squashové středisko. Od roku 1998 spravuje rovněţ Městskou sportovní halu, v 

níţ krom jiného, provozuje Plaveckou školu „Delfínek“, která vyučuje plavání 

dětí z MŠ. Plavání dětí ze ZŠ zajišťuje SSRZ v krytém bazénu města. Dalšími 

středisky je soustava polyfunkčních hřišť rozmístěných po celém městě, 

minigolf a v roce 2008 převzala SSRZ provoz Městského fotbalového 

stadiónu. V letních měsících spravuje letní koupaliště. Příspěvky zřizovatele 

(město Havířov) pro SSRZ Havířov, příspěvková organizace, je za účelem 

provozování sportovišť v majetku zřizovatele. Posláním organizace je 

zabezpečení potřeb obyvatel města Havířova v oblasti sportu rekreačního i 

závodního. 

 

B. Dotace a dary ostatním příspěvkovým organizacím 

Dotace a dary jsou poskytovány jednotlivým subjektům z různých oblastí zájmové 

činnosti. Legislativní rámec pro poskytování těchto prostředků je přesně vymezen § 85 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který stanovuje, ţe v rozhodovací pravomoci zastupitelstva 

obce je:  

a) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 tis. Kč a peněţitých darů v hodnotě nad 

20 tis. Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

b) poskytování dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech občanským sdruţením, 

humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v 
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oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, podpory rodin, poţární 

ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 

kriminality a ochrany ţivotního prostředí. 

Poskytované dotace jsou účelově vázány a z hlediska rozpočtové skladby členěny na:  

a) provozní …. Jsou určeny ke spolufinancování činnosti jednotlivých subjektů, 

b) investiční …. Jsou určeny k úplnému nebo částečnému financování konkrétního 

investičního záměru. 

Obr. 3.2 Organizace poskytování dotací sportovní sféře ve městě Havířov 

 

Zdroj: Vlastní zpracován z interních podkladů OŠK  
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4 Analýza zdrojů financování sportu ve městě Havířov 

Město Havířov chce postupnými kroky ze svého rozpočtu uvolnit kaţdoročně 

maximální moţnou částku na neinvestiční dotace do oblasti tělovýchovy a sportu. 

Dotace jsou poskytovány tělovýchovným jednotám nebo sportovním klubům, které 

mají charakter občanského sdruţení nebo právnické osoby a sídlí či vyvíjejí činnost na území 

města Havířova. Prostředky na sportovní činnost jsou směřovány na krytí nákladů k zajištění 

jejich pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti, na nájmy za vyuţití sportovních 

objektů a tělocvičen.  

Příjem ţádostí a veškerou agendu sportovní oblasti včetně kontroly pouţití a 

vyúčtování poskytnutých dotací, zajišťuje odbor školství a kultury Magistrátu města 

Havířova. 

4.1 Výdajová stránka rozpočtu města 

Výdaje rozpočtu města Havířova obecně můţeme rozčlenit na dvě základní části: 

I. Výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova tj. včetně 

výdajů Městské policie Havířov, 

II. Příspěvky a dotace organizacím z toho:  

a) příspěvky na provoz a investiční dotace 

- MŠ s právní subjektivitou (20), 

- ZŠ s právní subjektivitou (17), 

- ostatním příspěvkovým organizacím zřízeným městem. 
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Tab. 4.1 Výdaje z rozpočtu města Havířov na OJ, MŠ, ZŠ v letech 2008 – 2013 (v tis. Kč) 

Výdaje  
Skutečnost 

r. 2008 

Skutečnost 

r. 2009 

Skutečnost 

r. 2010 

Skutečnost 

r. 2011 

Oček. 

skutečnost 

r. 2012 

Návrh r. 

2013 

Příspěvky a 

dotace MŠ 15 990,01 17 276,00 19 718,00 21 607,00 18 718,00 18 456,00 

Příspěvky a 

dotace ZŠ  59 650,24 63 339,00 60 685,00 100 232,04 69 038,00 56 220,00 

Příspěvky a 

dotace ostatním 

příspěvkovým 

organizacím 125 195,48 143 114,00 160 125,00 167 571,58 172 573,00 196 154,00 

VÝDAJE celkem 200 835,73 223 729,00 240 528,00 289 410,62 260 329,00 270 830,00 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

b) ostatní dotace a dary. 

Tab. 4.2 Ostatní dotace a dary pro sportovní sféru v letech 2008 – 2013 (v tis. Kč) 

  
Skutečnost 

r. 2008 

Skutečnost 

r. 2009 

Skutečnost 

r. 2010 

Skutečnost 

r. 2011 

Oček. 

skutečnost 

r. 2012 

Návrh r. 

2013 

VÝDAJE celkem 

na ostatní dotace 

a dary 36 147,53 39 828,91 34 846,75 34 195,44 34 280,00 31 650,00 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

4.1.1 Výdaje organizačních jednotek Magistrátu města Havířova (MMH) 

Mezi organizační jednotky MMH patří: 

 Odbor ţivotního prostředí, 

 Odbor školství a kultury, 

 Odbor územního rozvoje, 

 Stavební a silniční správní úřad, 

 Odbor organizační, 

 Odbor sociálních věcí, 

 Odbor komunálních sluţeb, 

 Odbor investiční výstavby, 

 Odbor správy majetku, 

 Městská policie Havířov, 

 Odbor ekonomický, 

 Oddělení strategického rozvoje, 

 Kancelář primátora. 

Agendu pro financování sportu ve městě Havířov plně přebírá a za správnost dat 

odpovídá odbor školství a kultury. 
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Tab. 4.3 Výdaje organizačních jednotek MMH a odboru školství a kultury (OŠK) za 

období 2008 – 2013 (v tis. Kč)  

  

Skutečnost Oček. 

Skutečnost 

r. 2012 

Návrh 

r. 2013 
r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 

OJ MMH 

celkem 1 858 288,31 1 655 025,00 1 645 425,00 1 820 179,64 1 854 401,00 2 149 714,00 

z toho OŠK 44 482,45 32 099,50 63 640,40 41 970,64 45 616,00 51 145,00 

v % 2,39 % 1,94 % 3,87 % 2,31 % 2,46 % 2,38 % 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

4.1.2 Příspěvky na provoz a investiční dotace pod správou města Havířov 

A) Příspěvkové organizace školského charakteru: 

 MŠ s právní subjektivitou, 

Graf 4.1 Příspěvky města Havířov na provoz a investice do MŠ v letech 2008 – 2013  

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov  
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 ZŠ s právní subjektivitou, 

Graf 4.2 Příspěvky města Havířov na provoz a investice do ZŠ v letech 2008 – 2013  

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

 ASTERIX, 

Graf 4.3 Příspěvky města Havířov na provoz a investice organizace ASTERIX v letech 

2008 – 2013 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtu města Havířov 
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Ve způsobu financování nákladů provozního charakteru je u těchto příspěvkových 

organizací školského charakteru jedna výrazná odlišnost, která spočívá v tom, ţe oblast 

mzdových nákladů a s ní souvisejících zákonných odvodů je finančně zabezpečena 

prostřednictvím účelově vázané dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jejiţ transfer je 

uskutečňován mimo rozpočet města. 

B) Ostatní příspěvkové organizace: 

 Domov seniorů Havířov, Městská knihovna Havířov, SANTÉ - Centrum ambulantních 

a pobytových sociálních sluţeb Havířov, Sociální sluţby města Havířova, Městské 

kulturní středisko Havířov – tyto organizace nejsou zřízeny městem pro podporu 

tělesné výchovy a sportu v Havířově, 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ). 

Graf 4.4 Příspěvky města Havířov na provoz a investice do SSRZ v letech 2008 – 2013  

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 
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Tab. 4.4 Financování příspěvků na provoz a investičních dotací SSRZ v letech  

2008 – 2012 (v tis. Kč) 

Příspěvková 

organizace 
Zdroj financí 

Skutečnost 

r. 2008 

Skutečnost 

r. 2009 

Skutečnost 

r. 2010 

Skutečnost 

r. 2011 

Skutečnost 

r. 2012 

SSRZ 
příspěvek 

na provoz 

zdroje města 27046,06 31810,00 37613,84 35390,00 35131,00 

celkem 27046,06 31810,00 37613,84 35390,00 35131,00 

SSRZ 
investiční 

dotace 

zdroje města 0,00 0,00 1086,00 3600,00 0,00 

celkem 0,00 0,00 1086,00 3600,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

4.1.3 Ostatní dotace a dary 

Pro účel dotací do oblasti tělovýchovy a sportu má statutární město Havířov ve svém 

rozpočtu vyčleněnou organizační jednotku s číslem 10, nazývanou taktéţ „Ostatní dotace 

a dary“ slouţící k částečnému pokrytí finančních poţadavků neziskových organizací (NO). 

Prostřednictvím neinvestičních dotací město poskytuje finanční výpomoc 

tělovýchovným a sportovním organizacím na území města. Pravidla pro poskytování těchto 

dotací jsou dány usnesením ze dne 14. 11. 2011 podle dokumentu ,,Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu statutárního města Havířov“. 

V zásadách se udává, ţe dotace je časově a účelově vymezený výdaj rozpočtu města 

Havířov podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který 

město Havířov poţaduje, po skončení kalendářního roku, vyúčtovat a nespotřebované nebo 

nesprávně spotřebované peněţní prostředky vrátit. 

Dotaci město Havířov neposkytuje: 

 činnost politických stran a hnutí, 

 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (movitý i nemovitý majetek) s pořizovací 

cenou nad 40 000 Kč (př. automobily, pozemky, umělecká díla), pokud nejde o 

investiční dotaci, 

 pořízení inventáře do interiéru (př. vybavení kanceláří a místnosti), 

 splátky leasingu, úvěrů a půjček, 

 úhradu dluhů či jiných závazků jiným subjektům s výjimkou zaplacení úvěru nebo 

půjčky, čerpané příjemcem dotace na pokrytí nákladů dotované činnosti, 

 na poskytnutí dotace třetí straně, 

 v oblasti sportu na mzdy, odměny, a obdobná plnění hráčům, trenérům, funkcionářům, 

s výjimkou kvalifikovaných trenérů mládeţnických celků, vedoucích sportovních 
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krouţků a úhrad odměn v souvislosti s pořádáním soutěţí Havířovské ligy základních 

škol a středních škol. Dále se výjimka vztahuje na sportovní subjekty provozující 

prioritní sporty a to na léta 2012 - 2013, 

 a další. 

Dotovaný projekt nebo činnost ţadatele musí být realizovány zpravidla na území 

města Havířov anebo pro občany města Havířov. 

Ve sportovní oblasti město Havířov poskytuje dotaci na projekty a činnost ţadatelů 

zejména: 

 organizování sportovních soutěţí, 

 účast na sportovních soutěţích (např. startovné, doprava), 

 organizování akcí masového charakteru propagující sport a tělesnou výchovu, 

 volnočasové sportovní aktivity a činnost zájmových sportovních krouţků na 

havířovských středních školách, 

 pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví, 

 neinvestiční opravu, obnovu a údrţbu stávajících sportovišť a nákup neinvestičního 

materiálového vybavení, jsou-li v majetku ţadatele a souvisí s dotovaným projektem, 

 činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti a v případech 

vzniku ţivelných katastrof a obecného ohroţení. 

4.2 Fondy hmotné zainteresovanosti 

4.2.1 Rezervní fond 

Tento fond slouţí pro uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace 

k dosaţení lepšího výsledku jejího hospodaření. Lepší výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace je vytvořen tehdy, jestliţe skutečné výnosy jejího hospodaření (vlastní výnosy) 

jsou spolu s přijatým příspěvkem na provoz větší neţ její provozní náklady. 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na 

základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníţeného o převody do fondu 

odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být téţ peněţní dary a prostředky převedené podle 

zákona 27/2008 Sb., § 28, odst. 3. 

Rezervní fond, s výjimkou prostředků převedených podle § 28, odst. 3, pouţívá 

příspěvková organizace: 
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 k dalšímu rozvoji své činnosti, 

 k časovému překlenutí mezi výnosy a náklady, 

 k úhradě případných sankcí uloţených jí za porušení rozpočtové kázně, 

 k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Zřizovatel můţe dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního 

fondu, s výjimkou prostředků převedených podle § 28, odst. 3., pouţila k posílení svého 

investičního fondu. 

4.2.2 Investiční fond 

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních 

potřeb. Jeho zdrojem jsou: 

 odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

 investiční příspěvky ze státních fondů, 

 výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliţe to zřizovatel podle svého 

rozhodnutí připustí, 

 dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné k investičním 

účelům, 

 převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

Poskytnuté příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele v roce 2008 nekryly odpisy 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 

Investiční fond příspěvkové organizace se používá: 

 k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků, 

 k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

 k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloţil, 

 k posílení zdrojů určených na financování údrţby a oprav nemovitého majetku ve 

vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace pouţívá pro svou činnost; takto 

pouţité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové 

organizace. 
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Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele pouţít téţ investičních úvěrů 

nebo půjček. 

4.2.3 Fond odměn 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace a 

to do výše 80 %, nejvýše však do 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu 

prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě 

schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření zřizovatelem po skončení kalendářního 

roku. 

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí 

případné překročení prostředků na platy, jehoţ výše se zjišťuje podle zvláštního právního 

předpisu. 

Tab. 4.5 Stavy fondů příspěvkových organizací po rozdělení výsledků hospodaření roku 

2012 a schválených převodech (v tis. Kč) 

Příspěvkové organizace 

Fond 

odměn 

Fond 

rezervní 

Fond 

investiční 

MŠ 

celkem 

počáteční stav k 1. 1. 2013 594,85 2 253,05 685,99 

převod z výsledku hospodaření r. 

2012 98 631,54 0 

převod z fondu rezervního 0 -50 50 

konečný stav po převodech 692,85 2 834,59 735,99 

ZŠ 

celkem 

počáteční stav k 1. 1. 2013 1 431,70 11 510,35 1 927,52 

převod z výsledku hospodaření r. 

2012 639,01 1 501,17 0 

převod z fondu rezervního 0 -404,77 404,77 

konečný stav po převodech 2 070,71 12 606,75 2 332,29 

ASTERIX 

počáteční stav k 1. 1. 2013 160,3 102,34 1,68 

převod z výsledku hospodaření r. 

2012 40 150,07 0 

převod z fondu rezervního 0 0 0 

konečný stav po převodech 200,3 252,41 1,68 

SSRZ 

počáteční stav k 1. 1. 2013 1 001,42 1 912,45 491,09 

převod z výsledku hospodaření r. 

2012 100 5 936,78 0 

převod z fondu rezervního 0 -5 000,00 5 000,00 

konečný stav po převodech 1 101,42 2 849,23 5 491,09 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtu města Havířov za rok 2012 
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5 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

Skupinu, jeţ financuje sport z veřejných zdrojů, tvoří stát, kraje a obce popř. dotace z 

EU. Druhou skupinou zdrojů financování sportu jsou prostředky soukromého sektoru. 

Statutární město Havířov do svého rozpočtu ţádné soukromé finanční příspěvky na podporu 

sportu nedostává. Tato varianta financování přísluší spíše sportovním klubům působícím na 

území města, pro které je tato soukromá sloţka finančního zdroje někdy i existenčního 

charakteru. 

5.1 Finance získané mimo město 

Jedná se o cizí zdroje, které neposkytuje město, ale PO zřízené městem tyto finanční 

prostředky vyuţívají na provozní či investiční činnost. 

5.1.1 Finance od státu 

Ve sledovaném období 2008 – 2013 poskytl stát resp. Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy dotaci PO zřízeným MMH, finanční prostředky v hodnotě 9 072,88 tis. Kč. 

Příspěvek na provoz byl v celkové hodnotě 6 310,32 tis. Kč., z čehoţ většina byla poslána pro 

ZŠ v roce 2010 a 2011 (celkem 99 %) v souvislosti s realizací projektů „Regionálního 

operačního programu NUTS II“, projektů operačního programu „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“. Zbývající částka (2 762,56 tis. Kč) byla investičním příspěvkem 

v roce 2011 pro ZŠ. 60 % z této částky bylo pouţito na rekonstrukci sportovní haly ZŠ 

Ţákovská. Samotný rozpočet města ţádnou finanční injekci z MŠMT v podobě dotace 

nedostává, ale příspěvky pro PO, jejímţ je zřizovatelem jsou jinou moţností jak městskému 

rozpočtu trochu ulehčit. 

5.1.2 Finance z MS kraje 

Druhým typem veřejného zdroje jsou rozpočty krajů. V letech 2008 – 2013 se ve 

vypsaném dotačním programu objevily moţnosti získání dotací hned několikrát. Celková 

částka pro příspěvkové organizace zřízené městem Havířov činila 16 638,60 tis. Kč. 

5.1.3 Regionální rada 

Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, která spravuje a rozděluje 

peníze z ROP, je úzce ve spojení s EU. V roce 2011 se podařilo získat pro ZŠ finanční dotace 
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ze strukturálních fondů (viz. kapitola 2.6.6) v celkové výši 2 045,06 tis. Kč na provoz a 

investiční dotace. Investice v tomto případě činila 827,95 tis. Kč a částka byla pouţita pro 

realizaci projektu rekonstrukce sportovní haly ZŠ Ţákovská. 

5.1.4 Finance z Evropské unie 

Dotace z EU jsou pouţity vţdy jen ke spolufinancování výstavby, rekonstrukce či 

modernizace sportovních zařízení na území města Havířov. Takováto investice, jak jiţ bylo 

zmíněno, proběhla v roce 2011 (sportovní hala ZŠ Ţákovská). Celková dotace činila 

30 496,10 tis. Kč. Na provoz ZŠ připadlo 21 112,79 tis. Kč a investiční výdaje byly ve výši 

9 383,31 tis. Kč. 

5.2 Finance získané z rozpočtu města Havířov 

Posledním typem veřejných zdrojů jsou rozpočty obce, v případě Havířova se jedná o 

statutární město. Financování sportu na lokální úrovni je závislé na rozpočtu města.  

Graf 5.1 Vývoj příjmové a výdajové sloţky rozpočtu města Havířov v letech 2008 – 2013 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 
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výdajů musí být proto zabezpečeny z jiných zdrojů neţ jsou rozpočtované příjmy města. Z 

vlastních zdrojů to jsou prostředky kumulované na účtech fondů města během minulých let a 

z cizích zdrojů se jedná o přijaté úvěry (čerpání úvěrů). Město Havířov splácí úvěry 

nepřetrţitě minimálně od r. 1993. Poslední splátky současných úvěrů by měly být v r. 2021. 

5.2.1 Příspěvky a dotace PO zřízených městem 

Finanční hospodaření se uskutečňuje v souladu se schváleným, respektive upraveným 

rozpočtem. Město provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření včetně 

hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací a zaloţených právnických osob. 

Z vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací je zřejmé, ţe ţádná z nich nemá 

vlastní výnosy větší jak náklady a není tedy ekonomicky soběstačná. Je tedy plně závislá na 

rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel (město Havířov) poskytnutým příspěvkem na provoz by měl 

zajistit, aby výsledek hospodaření příspěvkové organizace byl 0 anebo větší jak 0. 

 

V době zpracování této práce mělo město Havířov zřízeno celkově 44 příspěvkových 

organizací: 

 Mateřské školy (20), 

 Základní školy (17), 

 ASTERIX – Středisko volného času, 

 Domov seniorů Havířov (DSH), 

 Městská knihovna Havířov (MK), 

 Městské kulturní středisko Havířov (MKS), 

 SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních sluţeb Havířov, 

 Sociální sluţby města Havířova (SSmH), 

 Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ). 

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kde zřizovatelem je město Havířov se 

meziročně zvyšují. Oproti roku 2008 jsou příspěvky ze strany města o 39,8 % vyšší. Tato 

skutečnost souvisí s narůstajícím vyuţíváním městských sportovišť a sportovních hal nejen 
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havířovskými obyvateli. Větší polovina z těchto příspěvků od města však stále proudí do 

organizací školského charakteru. Další velkou část tvoří příspěvky pro SSRZ, kde v kaţdém 

roce zahrnují i finanční prostředky v hodnotě 2 – 5 mil. Kč, které jsou vyuţity na pronájem 

ledové plochy víceúčelové haly a dalšího zařízení HC Havířov.  

Graf 5.2 Celkové příspěvky na provoz organizací ve městě Havířov za období  

2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

Investiční dotace byly v roce 2010 a 2011 navýšeny z důvodů výstavby a rekonstrukce 

sportovní haly ZŠ Ţákovská. Z grafu 5.3 je patrné čerpání dotací z EU. V prvotní fázi 

vypomáhá z velké části městský rozpočet společně s dotacemi ze státu a MS kraje. Po 

ukončení výstavby se proplatí schválené dotace ze strukturálních fondů EU. 
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Graf 5.3 Celkové investiční dotace organizacím ve městě Havířov za období 2008 – 2012 

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozpočtů města Havířov 

5.2.2 OJ 10 - ,,Ostatní dotace a dary“ 

Vyčleněním této organizační jednotky dodává výdajové stránce rozpočtu města 

Havířov přehlednost. V posledních letech se stále sniţují dotace pro různé sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty. Jejich výše činí vţdy maximálně cca 12 % oproti velikosti dotací pro 

organizace pod správou města. Výdaje OŠK na příspěvkové organizace pod správou města a 

ostatní dotace a dary pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty či jednotlivce vycházejí 

nejvíce za posledních pět let v roce 2011, kdy se konalo mnoho investičních projektů, které 

bylo potřeba finančně podpořit, aby se zapojily i fondy EU. 

Graf 5.4 Srovnání výše příspěvků a dotací organizacím v letech 2008 – 2013 (v tis. Kč) 
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Podle koncepce tělovýchovy a sportu města Havířov, jsou určeny preferované sporty 

na léta 2012 – 2014. Mezi tyto sporty patří hokej, fotbal, florbal, tenis, stolní tenis, basketbal 

a vzpírání. Vyčleněné dotace pro tyto sporty pochází z celkové částky OJ - 10 ,,Ostatní dotace 

a dary“ za daná léta, jejíţ výše je patrná z grafu 5.4. 

 Fotbal 

V Havířově jsou v současnosti podporovány čtyři fotbalové oddíly. Městský fotbalový 

klub Havířov, TJ Slovan Havířov – oddíl kopané, TJ ČSAD Havířov a TJ Dolní  

Datyně – oddíl kopané. Meziročně se dotace pro tuto sportovní činnost zvyšují. Z kaţdého 

roku 60 % - 75 % tvoří dotace jen pro městský fotbalový klub, jelikoţ hraje 4. nejvyšší soutěţ 

v ČR a má největší základnu mládeţe. Ostatní kluby hrají niţší soutěţe a základnu mají jen 

v desítkách mladých hráčů. V roce 2011 nárůst financí do fotbalu způsobila dotace pro TJ 

Slovan Havířov, kde dotace činila 250 tis. Kč. 

Graf 5.5 Dotace preferovaného sportu – fotbal, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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 Hokej 

Víceúčelová hala byla postavena právě pro rozvoj sportovních aktivit na ledové ploše. 

Komplex zajišťuje sportovní vyţití pro hokejovou mládeţ seskupenou pod občanským 

sdruţením HC AZ Havířov 2010 a krasobruslařskou mládeţ. AZ Havířov byl zaloţen roku 

1928. K 8. 1. 2010 klub ukončil činnost "A" muţstva v 1. hokejové lize a kvůli dluhům byl na 

něj podán návrh na konkurz. Z grafu 5.6 je patrné, ţe hokejové vedení před rokem 2010 

neumělo hospodařit s financemi. Zaloţením nového občanského sdruţení (AZ Havířov), 

přenesením licenčních práv a díky zaplacení dluhu finanční pomocí od města Havířov ve výši 

9 750 tis. Kč se nakonec podařilo havířovský hokej zachránit a do sezóny 2010/2011 vstoupil 

do 2. ligy - divize Východ. Dotace se od té doby vţdy vypisují zvlášť pro muţe a mládeţ. 

Následný pokles dotací znamená jen lepší hospodaření nového vedení klubu. Navíc se 

kaţdoročně hraje v Havířově 1. liga NAHL, coţ je nezávislá amatérská hokejová liga a mají 

taktéţ moţnost poţádat o dotaci na činnost. V roce 2012 získaly dotaci v hodnotě 40 tis. Kč. 

Graf 5.6 Dotace preferovaného sportu – hokej, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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 Tenis 

Do roku 2010 byl dotován v oblasti tenisu v Havířově jen jeden klub s názvem 

Tenisový klub Havířov. Od roku 2010 jiţ jsou dva kluby, které se starají o mládeţ do 18ti let 

na úrovni jak vrcholové a výkonnostní, tak rekreační. Z grafu 5.7 je patrné zvýšení dotací na 

tenis vlivem podpory začínajícího klubu s názvem Tenisový klub Tenet v roce 2010. Třetím 

nově zaloţeným klubem, od roku 2012, je Tennis Hill. Zabývá se spíše jen rekreační úrovní, 

ale vede i tenisovou školku pro děti od 7 let a školu pro mládeţ do 15 let. Nárůst financí 

z rozpočtu města do tenisu v roce 2012 je značný. 

Graf 5.7 Dotace preferovaného sportu – tenis, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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 Basketbal 

Situace ve sportovní sféře z pohledu basketbalu byla podobná tenisu. Do roku 2010 

byl basketbal provozován jen TJ Start Havířov – oddíl basketbalu. Rokem 2011 se vytvořil 

klub s názvem Basketbalový klub Havířov, který je výhradně pro dívky školního věku. Jiţ 

v roce 2010 vlivem nové koncepce sportu nastaly změny financování tohoto sportu 

v Havířově. Toho roku sice ještě existoval jen oddíl basketbalu TJ Start, ale dotace ve výši 25 

tis. Kč byla poskytnuta i občanskému sdruţení BEST OFF Havířov, které finanční prostředky 

vyuţilo k účasti na ME v maxi basketbale konané v Chorvatsku (Zagreb). Skoky 

v přidělených financích dokazují, ţe basketbal je nyní jedním z preferovaných sportů. 

Graf 5.8 Dotace preferovaného sportu – basketbal, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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 Stolní tenis 

Stolní tenis je specifickým sportem v Havířově, jelikoţ jej provozuje jediný sportovní 

klub na jeho území, ale ve všech formách (vrcholový, výkonnostní, rekreační). Klub existuje 

pod názvem Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov. Tento klub patří k národní špičce, 

který vychoval jiţ spoustu reprezentantů (př. Petr Korbel) a proto má plnou důvěru města 

Havířov. Spolupracuje i se základními školami v projektu Havířovská liga základních škol, 

kde jsou různé sporty a jeden z nich je právě turnaj ve stolním tenise. Finanční prostředky 

jsou v celku na celoroční činnost sportovního klubu, avšak v roce 2012 dotaci vyčleněnou na 

stolní tenis navýšil Ivan Karabec, který reprezentoval republiku na paralympijských 

hrách Londýn 2012. Na tuto akci město přispělo 50 tis. Kč. 

Graf 5.9 Dotace preferovaného sportu – stolní tenis, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012

Dotace města na stolní tenis 703 803 1050 800 858



79 

 Florbal 

V roce 1995, kluby pod názvem Florbalový klub Torpédo Havířov a Florbal club 

Slavia Havířov, se stali zakladateli tohoto sportu v Havířově. V současnosti existují čtyři 

samostatné kluby, které provozují tento sport na území města Havířov. Jiţ zmíněné dva a dále 

Fencers Havířov (2005) a SFK Havířov (2008). Jediným klubem na vrcholové úrovni je však 

Torpédo Havířov. V roce 2010 byly z celkové částky poskytnuty dotace ve výši 14 tis. Kč pro 

FBC Fencers a 85 tis. Kč pro SFK Havířov. Údaje o celkových dotacích, jsou ale zkreslené 

vlivem florbalového klubu Slavia Havířov, který je pod záštitou TJ Slavia Havířov (záštita 

více sportů), která své dotace od města dostává v celku a její rada sama rozhoduje jakému 

oddílu, kolik a na co finance přerozdělí. 

Graf 5.10 Dotace preferovaného sportu – florbal, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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 Vzpírání 

Vznik SK vzpírání Baník Havířov se datuje o rok později neţ samotné město. V 

průběhu padesátileté havířovské vzpěračské historie získali na OH, MS a ME závodníci 

celkem 48 medailí. Tento sport se stal neodmyslitelnou součástí sportovní sféry, kterou 

Havířov stabilně podporuje. Výše dotace v roce 2008 se výrazně odlišuje od ostatních let. 

V tomto roce vzpěrači nejen ve velkém zastoupení cestovali po Evropě na několik 

mezinárodních soutěţí, ale sportovní klub částečně také obměnil starší stroje a nakoupil nové. 

Graf 5.11 Dotace preferovaného sportu – vzpírání, v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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Z organizační jednotky 10 - ,,Ostatní dotace a dary“ je financována celá sportovní 

sféra ve městě Havířov. Dále však subjekty z mimosportovní sféry (sociální oblast, kulturní 

oblast, školská oblast, prevence kriminality a protidrogová prevence, partnerské vztahy 

(města), bezpečnost silničního provozu – BESIP). Subjektům ze sportovní sféry jsou 

poskytovány dotace od tělovýchovných jednot, které zastřešují několik sportů přes jednotlivé 

sportovní kluby, které vykonávají svoji činnost na profesionální úrovni aţ po jednotlivce, 

kteří ţádají podporu od města pro realizaci svých projektů. 

Graf 5.12 Výdaje na preferované sporty z celkového objemu výdajů OŠK v letech  

2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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Jednotlivé subjekty z oblastí sportovní sféry podávají na OŠK své ţádosti o dotace 

z výdajů rozpočtu města Havířova. Po projednání v odborných komisích RMH, pak ZMH 

schvaluje a rozhoduje o celkovém poskytnutí dotace. 

Zásady o poskytnutí dotace má město velmi dobře propracované. Přísnost ve 

schvalování je samozřejmostí vlivem stálého deficitního rozpočtu. Příjemci jsou povinni 

čerpat poskytnutou dotaci hospodárně, efektivně a účelně. Při porušení rozpočtové kázně je 

příjemce dotace povinen uhradit celou dotaci zpět městu anebo jen jeho nesprávně pouţitou 

část s penály. 

Město Havířov dotačně podporuje činnost 14 vrcholových sportovních organizací, 

mezi které patří: hokej, americký fotbal, biliard, bridţ, florbal, vodní lyţování, ragby, 

tenisový, hokejbal, moderní gymnastika, stolní tenis, box a vzpírání. Další kluby jsou vedeny 

spíše na výkonnostní úrovni. Jak jiţ bylo zmíněno, dotace město poskytuje i jednotlivcům (př. 

Karabec – stolní tenis, Pauláthová – alpské lyţování apod.) 

Tělovýchovu a sport dotuje město Havířov převáţně z vlastního rozpočtu. Nejen 

provozní, ale i investiční výdaje příspěvkových organizací jsou z velké části financovány 

z rozpočtu města. Graf 5.2 dokládá skutečnost stoupající tendence zdrojů pouţitých na 

provozní činnost z rozpočtu města. Za sledované období (2008-2012) se příspěvky města 

zvýšily o 39,8%. Rozdíl mezi zdroji poskytnutými městem a cizími zdroji (SR, MSK, RR, 

EU) v celkových dotacích na provoz organizací činí propastných 96,16% ve zdrojích města. 

Investiční dotace oproti provozním mají skokovou tendenci. Je to způsobeno projekty na 

revitalizace sportovišť, coţ dokládá graf 5.3. Výjimkou je rok 2010 a 2011, kde se finance 

poskytovaly převáţně na výstavbu a rekonstrukci sportovní haly ZŠ Ţákovská, kde přispíval i 

stát, regionální rada, MS kraj a také EU. Výše dotace z EU v roce 2011 pokryla 44,36% 

z celkových výdajů na investice za léta 2010 a 2011. 

Dále graf 5.11 dokládá skutečnost, ţe dotace do sportovní sféry z OJ 10 je kaţdým 

rokem nadpoloviční. Jen preferované sporty pobírají v kaţdém roce více jak třetinový podíl. 

Skutečností také je, ţe v období 2008-2012 dotovalo město hokej a fotbal oproti ostatním 

preferovaným sportům v procentuálním poměru 78/22. Nutno zmínit, ţe krach hokejové 

společnosti na konci roku 2009 a dotace města pro jeho záchranu, vysoce ovlivnili tento 

poměr. 
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Graf 5.13 Celkové dotace od města na preferované sporty podle koncepce do roku 2020 

v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních podkladů dotací sportovní sféry z OŠK Havířov 
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Velkou finanční trhlinu způsobí vyhláška, která je jiţ ve schvalovacím řízení a není 

pochyb o její odsouhlasení ZMH, jenţ má podstatu v poskytování dotací od roku 2014 pro 

sportovní sféru. Tato vyhláška způsobí, ţe všechny SK a TJ budou moci finanční prostředky 

poskytnuté formou dotací od města pouţít jen na činnost související s mládeţí. Na ,,A“ týmy 

jiţ prostředky putovat nesmějí. Jak se ,,uţiví“ sporty jako je fotbal či hokej nemá nikdo tušení. 

Ani OŠK, který má celou agendu sportovní sféry pod sebou, neví jaká bude budoucnost 

těchto sportů, aţ vzejde v platnosti tato vyhláška. 

Návrhy pro zlepšení  

Návrhy jak zvýšit finanční zdroje sportovním klubům ve městě Havířov jsou 

následující:  

 větší propagace daného sportu na různých sportovních či kulturních akcích vede ke 

zvýšení členské základny, coţ se odráţí nejen v členských příspěvcích, ale nově to 

bude mít veliký vliv na poskytnutí dotací od města, 

 alternativní sponzorské zdroje klubu – oslovení nových sponzorů, mezi největší v kraji 

působí RPG, s.r.o., OKD, a.s., VOKD, a.s., Radegast, Moravskoslezský deník, je moţné 

vyuţít dalších zdrojů z EU (fondy EU) či fondů z Nadace ČEZ, 

 více se zajímat a informovat o dotační výpomoc od kraje či státu (MŠMT), 

 internetová komunikace klubu s okolím, tedy vlastní internetové stránky, jsou v dnešní 

době jiţ jedna z prioritních marketingových tahů, jak o sobě dát vědět široké 

veřejnosti, 

 vytvoření dalších projektů podobných sportovním třídám jako jiţ v roce 1999/2000, 

 vyuţití merchandisingu – prodej suvenýrů a reklamních předmětů, 

 v poslední řadě zvýšení členských příspěvků či vstupného na utkání. 

Statutární město Havířov by se mělo zaměřit s šetřením financí i na jiné odbory neţ 

OŠK. Mým návrhem k šetření je vyuţití PPP. PPP je obecně uţívanou zkratkou pro 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private 

Partnerships. 
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PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za 

účelem vyuţití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury 

nebo veřejných sluţeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně aplikovány, zvyšují 

kvalitu i efektivnost veřejných sluţeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci 

významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. 

Typickými moţnostmi realizace formou PPP jsou projekty v oborech dopravní infrastruktura, 

administrativní případně ubytovací kapacity, zdravotnictví či školství. [42] 

Mezi největší výhody patří moţnost sníţení nákladů, rychlost, přehlednost, 

nepřekračování stanoveného rozpočtu na projekty a také zachování kontroly nad projekty. 

Takto ušetřené finance, můţou znamenat ţádné škrty v dotační politice pro sportovní sféru či 

celkové zlepšení hospodaření města, aby jiţ nebylo v deficitu. 

Dalším doporučením je vyuţití benchmarkingové iniciativy. Tak jako se v komerční 

sféře organizace přizpůsobují měnícím se poţadavkům trhu, tak jsou i organizace veřejné 

správy, státní správy, kraje, města a obce nuceny přizpůsobovat veřejné sluţby nejen změnám 

legislativním, ale také změnám ve vnímání veřejných sluţeb. Klienty institucí veřejné správy 

jsou občané i právnické osoby, kteří vyţadují rychlé, dostupné a kvalitní sluţby. Ekonomická 

realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto 

poměrně sloţité vztahy lze jednoduše vyjádřit dvěma slovy - cena a výkon. Vyjadřujeme tím 

poměr mezi kvalitou veřejných sluţeb a náklady na jejich poskytování. [43] 

Město Havířov má celkem osm partnerských měst. Ke zlepšení by mohlo vést učení se 

od těchto měst, pokud je jejich koncept přijatelnější, nebo převzetí jiţ fungujícího systému ze 

zahraničí. Propracovaný systém financování sportu a následná spolupráce s těmito městy, by 

mohli být východiskem v budoucí dotační politice.  
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6 Závěr 

Hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší podmínky pro rekreační sport a 

zkvalitňovat tak ţivot ve městě Havířově včetně jeho okrajových městských částí, podporovat 

sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních a volnočasových aktivit pro děti 

a mládeţ a motivovat tak všechny občany města Havířova ke sportovnímu vyţití. Město 

podporuje i vrcholový a výkonnostní sport, zejména mládeţnický, včetně systému 

kvalifikovaného výběru a další výchovy talentovaných sportovců. Má zájem zajistit 

provázanost projektů se sportovním zaměřením v rámci prevence kriminality. Pro dosaţení 

svých stanovených cílů vytváří jednotnou a vzájemně provázanou strukturu mezi oblastmi 

masového sportu, mládeţnického sportu (tj. sportu na ZŠ a SŠ)  

a vrcholového sportu. Prvními kroky je zpřístupnění tělocvičen i školních hřišť u základních 

škol v odpoledních hodinách a o víkendech pro sportovní aktivity občanů města. 

V rámci ČR si město Havířov udrţuje pověst města s nejkvalitnějším bydlením a ve 

srovnání s jinými městy v regionu rovněţ s čistým ţivotním prostředím a velmi dobrým 

rekreačním zázemím. Havířov skýtá rozsáhlé moţnosti rekreačního vyuţití na nejrůznějších 

sportovištích jako např. tenisových a squashových kurtech, sportovních halách, koupališti 

nebo turistické trasy, které vedou aţ do přilehlých Beskyd. V blízkosti je rekreační oblast 

Ţermanické a Těrlické přehrady a v nedalekých Malenovicích a Šilheřovicích je moţnost 

zahrát si golf. O kvalitě sportu ve městě svědčí velké mnoţství odchovaných sportovců, kteří 

se prosadili na úrovni republikové i světové, mezi které patří stolní tenisté, fotbalisté, 

hokejisté či vzpěrači. Havířov je tradičně významným centrem kolektivních i individuálních 

sportů. Jako statutární město je přirozeným centrem pro pořádání vrcholných sportovních 

událostí a je také oblastí s vysokou koncentrací obyvatelstva. Je zde tedy samozřejmá potřeba 

a poptávka po moţnostech sportovně-rekreačního vyţití obyvatel. Pro zlepšení sportovního 

vyţití dotuje město opravy tělovýchovných zařízení a dětských hřišť, zakoupilo fotbalový 

stadion v areálu „Impuls“, přestavilo letní koupaliště nákladem 75 mil Kč a dále provádí 

revitalizaci města, jelikoţ je třeba říci, ţe ne všechna sportoviště jsou v dobrém stavebně-

technickém a provozním stavu. Tyto investiční akce stály stamiliony korun a budou dále 

pokračovat. 

Vůlí města Havířov je soustavně a trvale podporovat činnost nejen sportovních 

subjektů, ale i aktivit havířovských občanů, které je neustále podněcují k pravidelnému 

pohybu a zdravému ţivotnímu stylu. 
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Cílem diplomové práce bylo zhodnocení financování tělovýchovy a sportu 

statutárním městem Havířov v letech 2008 – 2012. Kapitoly čtyři a pět  jsou toho důkazem. 

Bylo zjištěno, ţe finanční příspěvky se navyšují jen u preferovaných sportů. Je to i 

díky rámcových smluv, které jsou se sportovními kluby provozující preferovaný sport, 

uzavřeny a které jím tímto zajišťují finanční podporu ze strany města. Sportovní kluby či 

tělovýchovné jednoty provozující ostatní sporty, musí zajišťovat finance z jiných zdrojů neţ 

je městský rozpočet. Příspěvkové organizace, které se oblasti tělovýchovy a sportu dotýkají, 

mají stálé příjmy z rozpočtu, které nekolísají.  

Práce můţe být vyuţita na MMH jako vodítko pro snadnější přehled o poskytnutých 

finančních příspěvcích na tělovýchovu a sport za sledované období 2008 – 2012 ve městě 

Havířov. Svůj přínos můţe mít také pro širokou veřejnost, která se o sportovní sféru 

v Havířově zajímá.  
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Seznam zkratek 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

MF   Ministerstvo financí  

MD  Ministerstvo dopravy 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

TVS   tělesná výchova a sport 

EU  Evropská unie 

ES  Evropské společenství 

ESD  Evropský soudní dvůr 

ČR  Česká republika 

HDP  hrubý domácí produkt 

POÚ  pověřený obecní úřad 

ORP  obec s rozšířenou působností 

NNO  nestátní neziskové organizace 

OPS  obecně prospěšná společnost 

ČSÚ  český statistický úřad 

SR  státní rozpočet 

VPS  všeobecná pokladní správa 

TJ  tělovýchovná jednota 

SK  sportovní klub 
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LOH  letní olympijské hry 

VPÚ  veřejně prospěšné účely 

HSS  hospodářská a sociální soudrţnost 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF  Evropský sociální fond 

FS  fond soudrţnosti 

ROP  regionální operační program 

ČSR  Československá republika 

ČSSR  Československá socialistická republika 

OŠK  odbor školství a kultury 

PO  příspěvková organizace 

RMH  Rada města Havířov 

ZMH  Zastupitelstvo města Havířov 

MMH  Magistrát města Havířov 

OJ  organizační jednotka 

MSK  Moravskoslezský kraj 

RR  regionální rada 

MS  mistrovství světa 

ME  mistrovství Evropy 

OH  olympijské hry  
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- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 26. dubna 2013 
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