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1 Úvod 
 

Sport řadíme mezi oblíbené aktivity široké veřejnosti a stal se neodmyslitelnou 

součástí kaţdodenního ţivota občanů. Sport je vysoce hodnocen z hlediska 

zdokonalování nejen fyzické, ale i psychické kondice, kdy k vrcholům nepatří pouze 

vítězství a výkon, ale především radost z pohybu, posílení zdraví a psychické 

odolnosti, harmonizující relaxace a příjemný pocit únavy. Sport a celkově pohybové 

aktivity občanů, prováděné rekreačně či závodně, přispívají k naplnění zdravotně 

orientované zdatnosti a zdravého ţivotního stylu. Zejména u mládeţe umoţňuje 

provozování sportu účelné vyuţívání volného času a sniţuje tak vliv některých 

negativních jevů (kouření, alkohol, drogy, hazardní hry aj.). Nezbytným 

předpokladem pro zajištění provozování sportu a pohybových aktivit je zabezpečení 

finančních prostředků. Sport můţe být financován z několika zdrojů, kdy největší 

částí přispívají domácnosti a za nimi jsou druhou největší skupinou dotace 

z veřejných rozpočtů. Diplomová práce je zaměřena na financování sportu  

na komunální úrovni, přesněji na úrovni města Kopřivnice.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit financování sportu městem Kopřivnice  

za sledované období 2005 aţ 2010. Pozornost je zde věnována dotacím 

poskytovaným na financování sportu Městským úřadem Kopřivnice a příspěvkům 

Správě sportovišť města Kopřivnice, jeţ je příspěvkovou organizací města v oblasti 

sportu. V úvodu je nutno zmínit, ţe rozpočet města Kopřivnice je totoţný s rozpočtem 

Městského úřadu Kopřivnice.  

 
V diplomové práci jsou pro naplnění cíle zvoleny dvě hypotézy. První hypotéza 

tvrdí, ţe město Kopřivnice na svém území financuje sport převáţně z vlastních zdrojů 

Městského úřadu Kopřivnice. Druhá hypotéza vychází z předpokladu, ţe celkové 

dotace na sport z rozpočtu Městského úřadu Kopřivnice jsou poskytovány  

do maximální výše 5 % celkových výdajů tohoto úřadu. Hypotézy budou ověřeny 

metodou analýzy zdrojů financování sportu z rozpočtu Městského úřadu Kopřivnice 

v letech 2005 – 2010, analýzy dokumentů, analýzy časových řad a metodou 

komparace. Metodou dedukce bude navrţeno doporučení pro získání cizích zdrojů  

na financování sportu na území města Kopřivnice. 
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Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. 

Teoretická druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku základních pojmů a definic 

v oblasti sportu, na postavení sportu a jeho význam ve společnosti a politiku sportu 

v České republice.  Tato kapitola se také zabývá organizací a moţnostmi financování 

sportu v České republice z veřejných a soukromých zdrojů. Praktickou část 

diplomové práce tvoří třetí, čtvrtá a pátá kapitola. V třetí kapitole je popsána 

působnost a postavení Městského úřadu Kopřivnice, včetně personální a finanční 

stránky tohoto úřadu.  Dále tato kapitola obsahuje charakteristiku Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu, pod něţ spadá oblast sportu na Městském úřadě 

v Kopřivnici a Sportovní komise, jako nově zřízeného poradního a iniciativního 

orgánu Rady města Kopřivnice pro oblast sportu. V poslední části kapitoly  

je popsána Správa sportoviště města Kopřivnice, jeţ je příspěvkovou organizací 

města Kopřivnice zaloţená za účelem zajištění provozu tělovýchovných 

a sportovních zařízení města. Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu zdrojů 

financování sportu v Kopřivnici. Je zde charakterizován dotační Program na podporu 

mládeţe, tělovýchovy a sportu a hospodaření Správy sportovišť města Kopřivnice, 

včetně příspěvků, jeţ tato příspěvková organizace dostává od svého zřizovatele, tedy 

města Kopřivnice. V závěru kapitoly je uvedeno financování dvou vybraných 

sportovních klubů v Kopřivnici. Poslední pátá kapitola je věnována zhodnocení 

financování sportu městem Kopřivnice, kdy se první část kapitoly týká zhodnocení 

celkových dotací poskytnutých na financování sportu v Kopřivnici nejprve ve vztahu 

k celkovým výdajům Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu, a poté k celkovým 

výdajům Městského úřadu Kopřivnice. Poslední část kapitoly obsahuje doporučení 

pro získání cizích zdrojů na financování sportu a doporučení ke sníţení výdajů  

na financování sportu v Kopřivnici. 

 
Podkladem pro zpracování diplomové práce byla odborná literatura zabývající 

se problematikou tělovýchovy a sportu. Dalšími zdroji informací byly právní předpisy, 

analýzy Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, interní materiály a závěrečné 

účty vybraných organizací a internetové stránky Městského úřadu Kopřivnice. 

Důleţitým zdrojem byly interní materiály Oddělení školství, kultury a cestovního 

ruchu na Městském úřadě v Kopřivnici.  
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2 Ekonomika sportu v České republice 
 

Sport byl, je a bude vţdy samozřejmou součástí ţivota občanů, neboť 

zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti, zejména při upevňování zdraví  

a tělesného či pohybového zdokonalování. Pojem sport je anglosaského původu  

a odvozuje se od slova disport, jeţ znamená obveselení, rozptýlení, povyraţení,  

tedy útěk od povinností k zábavě. 

 

2.1 Základní definice a pojmy v oblasti sportu 

 

Sport spolu s tělesnou výchovou a pohybovou rekreací tvoří subsystémy 

tělesné kultury. Definice pojmu tělesná kultura vychází z kinantropologie (věda  

o pohybu člověka), která ji povaţuje za část kultury a celého kulturního dědictví 

národa. „Tělesná kultura (Hodaň, 1992) je sociologický systém, který jako výsledek 

činnosti, tvorby hodnot, vztahů a norem zabezpečuje specifickými tělocvičnými 

prostředky uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti 

fyzického, a z něj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem  

jeho socializace a kultivace.“1 

Pohybovou rekreaci lze charakterizovat jako činnost, která má pozitivní vliv 

na intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti a umoţňuje kultivaci tvořivých  

sil člověka. Během pedagogického procesu se uskutečňuje tělesná výchova,  

jeţ se vyuţívá jako hlavní prostředek tělesného cvičení k všestrannému 

zdokonalování člověka a k rozvoji jeho osobnosti. Sport chápeme jako rekreační 

tělesnou aktivitu tvořící sloţku volného času a ţivotního stylu ve vrcholové podobě. 

Lze jej vykonávat také jako profesi. Sportem je moţno také nazvat pohybovou 

činnost soutěţního charakteru prováděnou dle stanovených pravidel. Vedle funkce 

zdravotní a relaxační, zahrnuje sport momenty soutěţivosti, výkonu, příslušnosti  

ke skupině a regulované ventilace agrese.2 

Evropská charta sportu definuje sport jako: „Všechny formy tělesné činnosti, 

které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou  

                                                 
1
 REKTOŘÍK J. a kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o.     

  2007. s. 154.   
2
 HOBZA, V.; REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Základy ekonomie sportu. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 9. 
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za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“3 

Veškeré sportovní aktivity se dají členit na 3 úrovně, na kterých jsou 

provozovány. První rekreační úroveň představuje sportovní aktivity provozované 

příleţitostně v maximálním rozsahu několika hodin týdně, bez registrace  

nebo s registrací v rekreačních, čistě amatérských soutěţích. Druhá výkonnostní 

úroveň zahrnuje činnosti, jeţ jsou provozovány poloprofesionálně nebo amatérsky. 

Je zde obvyklá registrace v některém sportovním svazu, pravidelná účast  

na soutěţích a pravidelný trénink v rozsahu aţ několika desítek hodin týdně.  

Na poslední vrcholové úrovni se jedná o profesionální nebo poloprofesionální 

činnost, u které je obvyklý denní trénink a účast na mezinárodních nebo alespoň 

národních soutěţích. Sportovcům na této úrovni je často jejich sportovní činnost 

zdrojem příjmů.4 

 

2.2 Postavení sportu a jeho význam ve společnosti  

 

Ekonomika sportu se začala jako ekonomická disciplína vyvíjet před necelými 

třiceti lety. Prvotním cílem bylo odhalit nebo potvrdit narůstající přítomnost peněz  

ve sportu. Dále pak uvést do pořádku vztahy mezi sportem a ekonomickým  

a finančními toky.  

V České republice je sport, jako subsystém tělesné kultury, významným 

způsobem podporován veřejným sektorem. Ten je specifikován v šesti blocích,  

které zabezpečují následující skupiny činností (Strecková, 1998): 

o blok společenských potřeb (veřejná správa, policie, justice, armáda), 

o blok odvětví rozvoje člověka (školství, kultura, tělesná kultura - sport, 

zdravotnictví, sociální sluţby), 

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

technologie, včetně masmédií), 

o blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, voda, 

odpady, atd.), 

                                                 
3
 ČSTV, Evropská charta sportu [online] 2010. [cit. 23. říjen 2010]. Dostupné z WWW:    

  <http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/echs.pdf>. 
4
 HALÁSEK, D.; LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko  

  VŠB – TU Ostrava, 2008. s. 163. 
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o blok odvětví privátních statků (bydlení, zemědělství, lesnictví, rybolov), 

o blok odvětví existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení, ţivotní 

prostředí). 

 

Oblast sportu je obsaţena především v bloku odvětví rozvoje člověka v části 

tělesná kultura. Určitý podíl má i v oblasti školství, zdravotnictví a kultury. Odkud také 

plyne zařazení tělesné výchovy a sportu do kapitoly státního rozpočtu Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy.5
 Sport se řadí do sféry volného času  

a je chápán i jako vhodná forma zábavy. Provozování sportu můţe být viděno 

z různých perspektiv. Pro některé jedince je to vše o účastenství, u jiných se jedná  

o hraní her pro vlastní uţitek či o rozvoj lidského charakteru díky sportování. Jinými 

slovy, lze říci, ţe sport můţe být významným prostředkem pro lepší lidi i lepší 

společnost.6 

 

2.2.1 Sport jako veřejný statek 

 

Veřejné statky jsou takové aktivity či sluţby, které jsou více či méně uţitečné 

celé společnosti, neprochází trhem a jsou zabezpečovány veřejnou správou, tedy 

státními orgány či územní samosprávou. Veřejné statky jsou charakteristické: 

o nedělitelností spotřeby mezi jednotlivé uţivatele, 

o nevylučitelností ze spotřeby a  

o nulovými mezními náklady na spotřebu kaţdého dalšího jedince. 

 

V tělesné kultuře, jeţ zahrnuje také sport, lze rozlišit všechny typy veřejných 

statků. Setkáváme se zde se statky čistými, smíšeným, soukromými a statky  

pod ochranou. V oblasti sportu je nevylučitelnost u čistého veřejného statku dána 

volnými podmínkami provozování některých sportů. Jedná se například  

o běh či lyţování ve volné přírodě, pěší turistiku, cykloturistiku, cvičení ve veřejných 

prostorách nebo tělesnou výchovu ve školách, která je statkem pod ochranou 

(poručnický statek). U těchto případů je vykazovaná také nedělitelnost ze spotřeby, 

                                                 
5
 NOVOTNÝ, J. a kolektiv. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 2.vyd. Praha: Oeconomica, 2009.  

s. 32. 
6
 STEWARD, B. Sport Funding and Finance (Sport Management). Oxford: Butterworth-Heinemann,    

  2006. s. 6. 
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protoţe tyto aktivity jsou volně přístupné všem členům společnosti. Nulové náklady 

na spotřebu kaţdého dalšího spotřebitele je moţno zaregistrovat všude tam, kde jsou 

fixní a variabilní náklady sportovního zařízení totoţné pro různý počet spotřebitelů. 

Ke smíšeným veřejným statkům v oblasti sportu lze zařadit veřejné zimní stadiony, 

veřejná koupaliště nebo veřejné stadiony, u nichţ existuje nevylučitelnost  

ze spotřeby. Tyto statky jsou spotřebovávány kolektivně, ale s růstem 

spotřebovaného mnoţství tohoto statku můţe dojít k efektu přetíţení, jeţ můţe vést 

k poklesu kvality. U tohoto statku je evidentní dělitelnost spotřeby. Soukromé statky 

jsou statky, jejichţ produkci není schopen zajistit veřejný sektor, jejich provozování  

a význam je z celospolečenského hlediska neutrální a jejich spotřeba je zcela závislá 

na individuálních poţadavcích kaţdého spotřebitele.  

Čisté veřejné statky v oblasti sportu mohou být poskytovány i bezplatně.  

Stát, kraj, město či obec přispívají, u smíšených veřejných statků a statků  

pod ochranou, na provoz příslušeného zařízení, čímţ usměrňují spotřebu tohoto 

statku v příslušném místě. U soukromých statků je nabídka těchto statků a jejich 

cena dána běţnými trţními atributy.7 

 

2.2.2 Legislativně právní rámec sportu 

 

Základním právním předpisem České republiky v oblasti sportu je zákon  

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

vymezuje sport jako veřejně prospěšnou činnost ve společnosti, stanovuje úkoly 

ministerstev a jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků 

při podpoře sportu. Důleţitým zákonem je také Ústava, která zaručuje plnou ochranu 

právu spolčovacímu a shromaţďovacímu. Ústavní zákon je základem pro dobrovolné 

sportovní organizace a jejich právní existenci. V amatérském sportu je významný 

také zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, který upravuje obecné zásady 

spolkové činnosti občanů. Krom předpisů upravujících otázky sportu a sdruţování 

občanů se dotýkají oblasti sportu i další zákony z různých oblastí, například předpisy 

na úseku účetnictví a daňových předpisů, správního práva, předpisy upravující vznik 

jednotlivých organizovaných skupin sportovců.8   

                                                 
7
 REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o.     

  2007. s. 158.   
8
 NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 2.vyd. Praha: Oeconomica, 2009. s. 22. 
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Další dokument v oblasti sportu je Koncepce státní politiky v tělovýchově  

a sportu České republiky, která je základním programovým východiskem pro rozvoj 

tělovýchovy a sportu v České republice. Úkoly jednotlivých ministerstev  

při zajišťování úloh v oblasti sportu stanovuje Národní program rozvoje sportu  

pro všechny. Tento dokument dále řeší identifikaci okruhů problémů, stanovuje cíle, 

kterých má být dosaţeno a předkládá návrhy na opatření ke splnění cílů na státní, 

samosprávné i soukromé úrovní.  

Česká republika se také řídí mezinárodními smlouvami, k jejichţ dodrţování 

se zavázala a zapracovala je do vlastní legislativy. Stěţejním dokumentem  

je Evropská charta sportu, jeţ slouţí k podpoře a rozvoji tělesné výchovy a sportu 

ve všech jeho formách, účelech a cílech. Evropská charta sportu musí být v souladu 

s Kodexem sportovní etiky, coţ je základní dokument pro vytváření standardů  

a pravidel pro sportovní činnost. Dalšími důleţitými dokumenty na mezinárodní 

úrovni jsou Bílá kniha o sportu, Evropská úmluva o diváckém násilí, Evropská 

antidopingová úmluva, Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO  

a Evropský manifest o mladých lidech a sportu.9 

 

2.3 Politika sportu v České republice 

 

Z pohledu členění veřejné politiky dle segmentů veřejného zájmu lze sport  

a tělovýchovu zařadit do politiky sportu, která ovlivňuje nejen tělesné zdraví jedince, 

ale také jej kultivuje po duševní, sociální a morální stránce.   

Směry státní politiky v oblasti sportu charakterizují sport jako společenský  

a ekonomický fenomén, nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů, dále pak 

jako aktivní prostředek vyuţití volného času a součást reprezentace státu.  

 

Základní principy státní politiky v oblasti sportu jsou: 

o koncentrace prostředků, tedy zabezpečení sdruţování veřejných  

a soukromých prostředků vkládaných do sportu a nastavení mechanismů 

umoţňujících navyšování těchto prostředků, 
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o spolupráce ziskového, neziskového a veřejnoprávního sektoru při zajišťování 

rozvoje sportu, 

o komunikace státní a nestátní sféry v oblasti sportu, 

o systémové řešení rozvoje sportu vyhlašováním programů, které jsou  

ve státním zájmu (programování) a inovace, monitoring, realizace a hodnocení 

výsledků těchto programů, 

o preferovat olympijské sporty a sporty celoţivotně provozované, a to vzhledem 

k omezenému mnoţství veřejných financí, 

o vytváření podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace v soustavě 

vybraných ministerstev a 

o podporování uplatnění vědeckých poznatků ve sportovní přípravě.10 

 

Hlavní cílem státní politiky ve sportu je vytváření základních podmínek pro rozvoj 

sportu ve společnosti. Tento obecný cíl státní politiky je rozpracován do několika 

dílčích kroků v oblastech: 

o změny hodnotové orientace občanů, a to působením ve čtyřech oblastech, 

kdy je sport chápán jako faktor: 

 zdravotní prevence a udrţení fyzického a psychického zdraví, 

 pro aktivní vyuţití volného času a regenerace sil, 

 vytváření morálních, etických hodnot a znovuzačlenění do společnosti, 

 projevu kultury státu a jeho reprezentace, 

o trvalého zlepšování podmínek pro provozování sportu, 

 cílem je vytvoření nové legislativy v oblasti sportu a dosaţení 

odpovídající občanské vybavenosti měst a venkova, zabezpečení 

celodenního a celoročního fungování sportovních zařízení včetně 

veřejně přístupných hřišť, 

o trvalého vytváření podmínek pro sportovní aktivity dětí a mládeţe  

na školách. Splnění toho cíle závisí na třech dlouhodobých úkolech: 

 podporovat programy zaměřené na volnočasové sportovní aktivity 

školní mládeţe, 

 zavádět nové standardy vzdělávacích programů v oblasti tělesné 

výchovy na základních a středních školách, 
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 doporučit zástupcům škol, aby zaváděli třetí hodinu tělesné výchovy  

na druhém stupni základních a středních škol, pokud mají odpovídající 

materiální a personální podmínky, 

o dosahování očekávaných a odpovídajících sportovních výsledků  

na významných světových soutěţích, základem je: 

 způsobem předem stanovených priorit zefektivnit systém státní podpory 

pro sportovní reprezentaci, 

 zabezpečovat činnost resortních sportovních středisek Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva 

vnitra pro systémovou přípravu ke státní sportovní reprezentaci  

a k přípravě sportovních talentů, 

 vybudovat systém zdravotní péče o sportovce a zajistit vyuţití 

vědeckých a odborných poznatků v metodice sportovní přípravy, 

o vytváření účinného systému podpory programů zabraňující negativním 

jevům ve sportu, 

 pro dosaţení toho cíle vytvářejí antidopingové programy, programy 

proti násilí ve sportu a rasismu, dále programy podpory Fair play, 

olympionismu a zdravotních aspektů sportu zaloţených na vědeckých  

a odborných poznatcích.11 

 

2.4 Organizace sportu v České republice 

 

V České republice má sport a tělesná kultura dostatečné institucionální 

zajištění. V následujícím textu bude rozebrána organizace sportu v České republice 

na státní, samosprávné a soukromé úrovni. 

 

2.4.1 Orgány státní správy působící v oblasti tělovýchovy a sportu 

 

Ústředním orgánem státní správy pro oblast tělovýchovy, sportu a sportovní 

reprezentace státu je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Sport patří  

                                                 
11
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v organizační struktuře Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy do skupiny  

5 – skupina sportu a mládeţe. V této skupině zajišťuje oblast sportu Odbor sportu.  

Odbor sportu zodpovídá za zabezpečení: 

o výkonu státní péče v oblasti sportu nestátních neziskových organizací  

a sportovní reprezentace státu, včetně výchovy sportovních talentů, 

o pracovních návrhů koncepcí státní politiky a právních norem v oblasti sportu, 

o problematiky sportu zdravotně postiţených občanů, 

o činností Rady pro sport a činností jejího poradního orgánu - Komise Sportovní 

reprezentace ČR, 

o zpracování podkladů o dotacích za státního rozpočtu v oblasti sportu, 

zpracovává zásady jejich rozdělování a monitoruje hospodaření s nimi, 

o zastoupení České republiky ve vládních organizacích a příslušných komisích  

a mezinárodní vztahy v oblasti sportu, 

o koordinace mezinárodní spolupráce s vládními i nevládními organizacemi 

působícími v oblasti sportu a metodickou pomoc územním orgánům státní 

správy a samosprávy v oblasti sportu, 

o koordinační činnosti a spolupráce resortních center Ministerstva obrany, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a sleduje 

jejich výslednost v otázkách přípravy státní sportovní reprezentace, 

o koordinačního a metodického řízení Antidopingového výboru ČR, aj.12 

 

Dalšími orgány státní správy, které působí v oblasti sportu, jsou Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo obrany. Tato ministerstva vytvářejí podmínky pro státní 

sportovní reprezentaci a přípravu talentů a mají ve svém resortu zřízení resortních 

center a zabezpečení jejich činností. Organizací zdravotní péče o státní sportovní 

reprezentanty a sportovní talenty je pověřeno Ministerstvo zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví dále vytváří předpoklady pro specifický přístup sportovních 

reprezentantů ke klinické péči a zřizuje jako organizační sloţku státu Laboratoř 

dopingové kontroly, které zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném 

Mezinárodním olympijským výborem.13 

 

                                                 
12

 MŠMT, Organizační řád MŠMT [online] 2010. [cit. 28. říjen 2010]. Dostupné z WWW: 
<http://www.msmt.cz/ministerstvo/organizacni-struktura>.  
13
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2.4.2 Orgány územní samosprávy působící v oblasti tělovýchovy a sportu 

 

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému  

je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záleţitostech.  Územními 

samosprávnými celky v České republice jsou obce jako základní územní 

samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. 

 

Kraje v rámci samostatné působnosti plní úkoly v oblasti zabezpečení rozvoje 

sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postiţených.  

U svých sportovních zařízení musí zajišťovat jejich výstavbu, rekonstrukce, 

udrţování a provozování. Dále ze svého rozpočtu musí zabezpečit finanční podpory 

sportu. Na základě těchto úkolů krajské úřady zajišťují: 

o organizaci a účelové financování krajských postupových soutěţí 

vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy nebo krajem, 

o organizaci krajských i celostátních tělovýchovných a sportovních událostí 

pořádaných v kraji a také jejich účelové financování, 

o podporu, včetně finančního zajištění, těch nestátních neziskových organizací 

v oblasti tělovýchovy a sportu, které nemají nadregionální působnost. 

 

Stejnými úkoly jako kraj jsou pověřeny obce v rámci své samostatné 

působnosti, ale navíc musí zajistit kontrolu účelného vyuţívání svých sportovních 

zařízení. Obce na svém územním obvodu pečují o vytváření podmínek  

pro uspokojování potřeb svých občanů, musí tak být učiněno v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi. Ze svých rozpočtů obce zabezpečují podmínky pro rozvoj 

sportu pro všechny občany. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údrţbu a provoz 

svých sportovních zařízení, která jsou poskytována pro sportovní činnost občanů 

obce. Obce se starají o koordinaci sportovních aktivit občanských sdruţení a institucí 

v obci. Krom dříve zmiňovaných úkolů obce zřizují i základní školy, včetně jejich 

sportovních tříd.  Pro jejich činnost poskytují zdarma, či za reţijní ceny, sportovní 

zařízení obce s ohledem na vlastní rozpočtové moţnosti a potřeby sportovních tříd. 

Ze svého rozpočtu mohou obce přispívat také na pronájem sportovních zařízení.14 
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2.4.3 Soukromé subjekty působící v oblasti tělovýchovy a sportu   

 

Produkty tělesné kultury jsou ve vysoké míře zabezpečovány prostřednictvím 

subjektů soukromého sektoru. Subjekty soukromého sektoru lze rozdělit na ziskové 

– obchodní společnosti a samostatní podnikatelé a na neziskové – nestátní 

neziskové organizace. Naprostá většina neziskových organizací působících v České 

republice v oblasti sportu pouţívá právní formu občanského sdruţení.  

 

V  ziskovém soukromém sektoru mohou mít sportovní organizace podobu 

soukromých komerčních firem, které se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 

Jestliţe jsou některé sportovní organizace zřízeny ve formě obchodních 

společností, jsou jejími zaměstnanci sportovci těchto klubů a samotná sportovní 

činnosti je provozována za účelem zisku. Existují dva základní způsoby, kterými  

se mohou sportovní organizace podílet na činnosti obchodních společností. První  

ze způsobů je, ţe sportovní organizace vystupuje jako jediný zakladatel. V tomto 

případě mohou mít organizace právní formu akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezením. V rámci druhého způsobu můţe organizace  

být spoluzakladatelem, kdy můţe sportovní organizace vyuţít jakékoliv právní formy 

obchodní společnosti a účast na činnosti této obchodní společnosti je volnější.15 

V oblasti tělovýchovy a sportu mohou podnikat také samostatní podnikatelé 

na základě ţivnosti, kterou upravuje ţivnostenský zákon. Podnikatelé mohou 

provozovat například tyto ţivnosti: 

o poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb (kurzy aerobiku, 

sebeobrany, bojových umění, kondiční gymnastiky, lyţování, výuky plavání, 

potápění, jódy, sportovního tance, tenisu, turistiky, vodního lyţování, včetně 

činnosti trenérů, cvičitelů a instruktorů), 

o provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících  

pro regeneraci a rekondici (provoz zařízení pro pohybové a rekondiční aktivity,  

fit centra, provoz rekreačních a regeneračních bazénů, saun), 

o průvodcovská činnost – horská, tělovýchovná a sportovní – v oblasti 

cestovního ruchu (jedná se o oblast vysokohorské turistiky, pohybově 
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rekreačních aktivit, ozdravných redukčních programů na sniţování tělesné 

váhy, rafting a lyţování), 

o vodní záchranná sluţba (činnost plavčíků pro provoz bazénů a koupališť, 

záchranná činnost při sportovních a turistických soutěţích),  

o masérské, rekondiční, regenerační sluţby a provozování solárií.   

 

Za nestátní neziskové organizace v oblasti sportu jsou povaţovány subjekty, 

které mají ve svých stanovách jako hlavní činnost provozování sportovních  

a tělovýchovných činností. Nestátní neziskové organizace lze charakterizovat  

(dle Salomona) jako instituce, které jsou: 

o organizované, coţ znamená, ţe jejich základní charakteristikou  

je institucionalizace vlastní struktury, 

o soukromé, tedy institucionálně oddělené od vlády, 

o nerozdělují zisk a veškeré zisky musí zpětně pouţít pro činnost organizace, 

o samosprávné, kdy disponují vlastní vnitřní strukturou, řídícími a kontrolními 

kompetencemi, 

o dobrovolné s různou formou dobrovolného prvku u jednotlivých organizací.16 

 

 Proces registrace, organizační struktura, finanční řízení, hospodaření a zánik 

neziskových organizací v České republice upravují následující zákony: 

o zákon o sdruţování občanů,  

o zákon o obecně prospěšných společnostech, 

o zákon o nadacích a nadačních fondech, 

o zákon o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských 

společností. 

 

Jiţ dříve bylo zmíněno, ţe v oblasti sportu a tělovýchovy mají nestátní 

neziskové organizace nejčastěji formu občanských sdruţení, jejichţ zaloţení se řídí 

zákonem o sdruţování občanů. Tento zákon se však nevztahuje na sdruţování 

v politických stranách a hnutích a na sdruţování občanů v církvích a náboţenských 

společnostech. Občanské sdruţení je nejoblíbenější forma sdruţování občanů,  

a to také díky jednoduchým podmínkám zaloţení. Veškerá občanská sdruţení  
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musí být registrována u Ministerstva vnitra, kdy návrh na registraci podává minimálně 

tříčlenný přípravný výbor, ve kterém musí být alespoň jedna osoba starší osmnácti 

let. Členy občanských sdruţení mohou být jak fyzické tak právnické osoby. 

Ministerstvo vnitra pak registruje stanovy, které musí obsahovat informace  

jako název sdruţení, sídlo, cíl činnosti, orgány a způsob jejich ustavení, dále určení 

orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdruţení, ustanovení  

o organizačních jednotkách a zásady hospodaření sdruţení.  

 

Dalším typem nestátní neziskové organizace působící ve sportu mohou  

být obecně prospěšné společnosti, jeţ se řídí zákonem o obecně prospěšných 

společnostech. Obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně 

prospěšné sluţby za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek. 

Společnost se zakládá zakládací smlouvou (jeden zakladatel) nebo zakládací listinou 

(více zakladatelů). Zakladateli mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo stát. 

Vznikají dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společnosti, který vede 

příslušný soud.  

 

Dalšími málo vyuţívanými právními formami nestátních neziskových 

organizací v oblasti sportu jsou nadace, nadační fondy a církve a náboţenské 

společnosti. Nadace a nadační fondy se řídí zákonem o nadacích a nadačních 

fondech. Jedná se o účelová sdruţení majetku, která se zřizují dnem zápisu  

do nadačního rejstříku, který vede příslušný soud. Zákon stanovuje také minimální 

výši nadačního jmění, které činí 500 000 Kč. Nadacemi v oblasti sportu jsou 

například Nadace děti-kultura-sport, Nadace ČEZ či Nadace sportující mládeţe. 

Konkrétními příklady nadačních fondů mohou být Nadační fond EVRAZ, Nadační 

fond Emil nebo Nadační fond Romana Šebrleho. Církve a náboţenské společnosti 

jsou upraveny zákonem o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví  

a náboţenských společností, který je definuje jako dobrovolná sdruţení osob stejné 

náboţenské víry. Vznikají na základě registrace u Ministerstva kultury. Mezi zvláštní 

práva církví patří zřizovat církevní školy a musí tedy zajistit tělesnou výchovu  

na těchto školách.17 
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V oblasti sportu je nejvýznamnějším orgánem sdruţujícím nestátní neziskové 

organizace Všesportovní kolegium České republiky. Kolegium vzniklo v roce  

1994 za účelem sjednocení názorů a poţadavků sportovního prostředí vůči státní 

moci výkonné a zákonodárné. Jedná se dobrovolné seskupení bez právní 

subjektivity, které sdruţuje jedenáct největších a zastřešujících sportovních svazů  

a klubů. Kolegium sdruţuje: 

o Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, 

o Asociaci školních sportovních klubů, 

o Autoklub České republiky, 

o Českou asociaci Sport pro všechny, 

o Českou obec sokolskou, 

o Český olympijský výbor, 

o Český střelecký svaz, 

o Český svaz tělesné výchovy, 

o Klub českých turistů, 

o Orla, 

o Sdruţení sportovních svazů České republiky. 

 

Tato organizace má za cíl zastupovat společné zájmy členů kolegia  

a zdokonalovat koordinaci a efektivnost vzájemné spolupráce členů  

kolegia se státními orgány a orgány samosprávy. Kolegium se snaţí o prosazování 

zájmů malých a neziskových tělovýchovných jednot a sportovních klubů,  

jeţ provozují veřejně prospěšnou činnost. Obchodní společnosti provozující sport 

jako ziskovou záleţitost, nejsou předmětem zájmu kolegia.18  

 

2.5 Moţnosti financování sportu v České republice 

 

Financování sportu je v České republice zabezpečováno ze dvou základních 

zdrojů. Jedná se o prostředky z veřejného a soukromého sektoru. V mnoha 

případech dochází k prolínání financování obou těchto zdrojů, a proto se často 

pouţívá pojem vícezdrojové financování. Následující schéma znázorňuje 

zjednodušený pohled na financování tělesné kultury, která zahrnuje také sport.  

                                                 
18

 HOBZA, V.; REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 47. 
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Schéma 2.1 Vícezdrojové financování tělesné kultury  

 

Zdroj: HOBZA, V.; REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2006. s.52. 

 

Velmi významnou sloţkou financování sportu je státní rozpočet a zdroje 

místních rozpočtů. I kdyţ jsou všechny tři sloţky tělesné kultury významně 

podporovány dotacemi z veřejných rozpočtů, je vzhledem k rozšířenosti a popularity 

sportu největším zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností.19 V následujících 

dvou kapitolách jsou blíţe specifikovány soukromé a veřejné zdroje. 

 

2.5.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 

 

V současné době je podpoře sportu z veřejných rozpočtů v České republice 

věnována značná pozornost. Financování sportu z veřejných prostředků zahrnuje 

tyto oblasti: 

o dotace ze státního rozpočtu, 

o dotace z místních rozpočtů, 

o financování školské tělesné výchovy.  

 

                                                 
19

 HOBZA, V.; REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Základy ekonomie sportu. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2006.  
s. 52. 
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Jednou z významných sloţek financování tělovýchovy a sportu je financování  

ze státního rozpočtu. Prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány 

prostřednictvím kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy  

a z kapitoly Všeobecná pokladní správa. V rámci kapitoly Všeobecná pokladní 

správa se jedná o výdaje, které mají všeobecný charakter či výdaje, u nichţ není  

v době schvalování státního rozpočtu na příslušný rok dosud známa výše. 

Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport,  

která je poradním orgánem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Rada 

předkládá své doporučení k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy kaţdoročně vypisuje programy 

Státní podpory sportu. Jedná se o účelové dotace investičního a neinvestičního 

charakteru, které jsou v roce 2010 realizovány devíti programy Státní podpory sportu. 

Blíţe jsou tyto programy popsány v příloze č. 1. Do působnosti Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy patří financování pouze programů na podporu státní 

sportovní reprezentace a některých oblastí masového rozvoje sportu. Financování 

ostatních oblastí sportu je v kompetencích územně samosprávných celků  

či je financováno ze soukromých zdrojů.  Vrcholový sport není financován pouze 

z financí MŠMT, ale také z prostředků jiných ministerstev, kterými jsou Ministerstvo 

obrany a Ministerstvo vnitra. Tyto prostředky směřují přímo do Resortních 

sportovních center.  

Další moţností získání finančních prostředků z veřejných zdrojů pro sportovní 

organizace jsou dotace z místních rozpočtů, tj. z krajského nebo obecního 

rozpočtu. Kraje mají povinnost financovat údrţbu a rozvoj sportovních zařízení  

ve svém majetku a mohou podporovat subjekty v oblasti tělovýchovy a sportu,  

které provádějí veřejně prospěšnou činnost pro kraj. Dotace poskytované z krajského 

rozpočtu se dělí na investiční a neinvestiční. O dotaci mohou ţádat jak právnické,  

tak fyzické osoby, které přímo vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.  

Dalším moţným zdrojem jsou prostředky z rozpočtu obcí. Obce podporují především 

činnosti sportovních organizací, které sdruţují děti a mládeţ. Předmětem podpory 

jsou zejména konkrétní sportovní a tělovýchovné akce pro děti a mládeţ, podpora 

aktivit pro vhodné vyuţití volného času dětí a mládeţe, podpora sportovně 
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talentovaných dětí a mládeţe nebo činnosti směřující k rozvoji neprofesionálních  

a místních sportovních aktivit.20 

 

2.5.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 

 

Sport není financován pouze prostředky z veřejných rozpočtů, ale významnou 

roli hrají také prostředky soukromého sektoru. Soukromými zdroji financování 

tělovýchovy a sportu jsou: 

o výnosy vlastní hospodářské činnosti sportovních klubů, 

o výnosy ze sportovních činností sportovních klubů, 

o výdaje rodinných rozpočtů, 

o výnosy sportovních loterií a sázek, 

o podpora velkých podniků a firem,  

o poplatky televize a ostatních médií za sportovní reportáţe a  

o reklamy prostřednictvím agentur.  

 

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

formou financování sportu. O jejich výši rozhoduje Valná hromada sportovního klubu, 

která také určuje, zda budou pro členy klubu povinné či nikoli. Rozlišujeme  

tři základní skupiny členských příspěvků: 

o zápisné (jednorázový poplatek za evidenci), 

o členské příspěvky (např. jednoroční), 

o oddílové příspěvky (jednoroční či měsíční) - slouţí čistě k financování účasti 

na sportovních soutěţích. 

 

V minulosti se členských příspěvků vyuţívalo pouze v některých oblastech 

sportu, jako např. u golfu nebo tenisu. Důvodem bylo limitování počtu členů  

nebo financování údrţby náročnějších zařízení. Dalším soukromým zdrojem  

jsou dary, které dávají sportovnímu klubu jeho členové či další příznivci, ale bez 

nároku na protisluţbu. U velkých firem se vyskytují často patronáty, kdy firmy věnují 

velkou peněţní částku na podporu mládeţnických druţstev v klubu. Startovné  

                                                 
20

 HALÁSEK, D.; LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko  
  VŠB – TU Ostrava, 2008.  
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se vyuţívá zejména u individuálního sportu nebo u turnajů, kterých se účastní více 

druţstev. Tyto peněţní příjmy slouţí organizátorům k pokrytí nákladů na pořádání 

sportovní akce. Významnými zdroji z hlavní činnosti mohou být také příspěvky  

od zastřešujících organizací, vstupné na sportovní akce či úroky z uloţených 

vkladů.  

Sportovní organizace mohou vykonávat také doplňkovou (podnikatelskou) 

činnost. Do této činnosti lze zařadit pronájem klubových sportovních zařízení, prodej 

drobných klubových suvenýrů, upomínkových předmětů se symbolikou klubu  

či poskytování restauračních a ubytovacích sluţeb. V současné době si mohou 

sportovní organizace vypůjčit peníze také u bank, ale úročení těchto půjček  

je v podmínkách České republiky vysoké a sportovní organizace se mu vyhýbají, 

také díky tomu, ţe při nesplacení půjčky hrozí exekuce majetku. V minulosti  

se vyuţívala také moţnost výpůjčky od členů klubu, kdy si kluby navzájem půjčovaly 

peníze. Tato moţnost zde stále existuje, ale v současné době se moc nevyuţívá.21 

Na podpoře sportu se podílí také obchodní společnost SAZKA, a.s.,  

jejíţ úkolem je vytvářet finanční prostředky pro financování veřejně prospěšných 

účelů ve sportu a tělesné výchově. Z prostředků, které vytváří, se tradičně financuje 

sport a tělovýchova, volnočasové aktivity dětí a mládeţe, stejně jako výstavba, 

provoz, údrţba a rekonstrukce sportovních či víceúčelových zařízení. Její akcionáři  

jsou výhradně občanská sdruţení působící v oblasti sportu a tělovýchovy.  

 

Sponzorské příspěvky jsou specifické prostředky na zabezpečení 

dodatečných finančních zdrojů jak pro jednotlivé sportovce, tak pro sportovní kluby  

a akce. Organizace jsou podporovány finančními i nefinančními prostředky od jiných 

organizací nebo soukromých firem. Sportovní organizace získá zdroj finančních 

prostředků a sponzorující firma má moţnost se zviditelnit a být prezentována  

na veřejnosti. Dárce sponzorského příspěvku poţaduje určitý druh protisluţby  

a jeho cílem je zejména propagace a následný ekonomický přínos. Nejčastějším 

typem sponzoringu bývají loga na klubových dresech, mantinelech či hrazeních, 

reklama v klubových novinách nebo na webových stránkách klubu.22 

 

                                                 
21

 NOVOTNÝ, J. a kolektiv. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 2.vyd. Praha: Oeconomica, 2009.  
s. 58. 
22

 HALÁSEK, D.; LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko  
  VŠB – TU Ostrava, 2008. s. 182. 
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2.5.3 Analýza financování sportu v České republice  

 

Cílem analýzy financování sportu bylo zjistit jaký je společenský přínos sportu 

a jakou má roli ve společnosti, jaký objem veřejných prostředků se ročně vynaloţí   

na podporu sportu a jak se tato podpora mění v čase, srovnat veřejné výdaje  

na sport v kontextu Evropské unie a zda je sport čistým příjemcem nebo plátcem  

do státního rozpočtu. Materiál byl vypracován autorským týmem sloţeným  

ze zástupců MŠMT a Českého olympijského výboru.  

Z analýzy vyplývá, ţe sport představuje v současnosti společenský  

a ekonomický jev narůstajícího významu, který výrazným způsobem přispívá  

k rozvoji společnosti. Výsledky analýzy poukazují na skutečnost, ţe v posledních 

dvaceti letech výdaje na sport klesají, a to v porovnání s výdaji státního rozpočtu  

i hrubým domácím produktem. Dále je důleţité zmínit, zda je sport čistým plátcem  

či čistým příjemcem do státního rozpočtu.  Podle výpočtu opírajícího se o metodologii 

ze studie francouzského předsednictví Evropské unie (2008) a Bílé knihy sportu  

a ekonomického fóra Davos (2007) se velikost sportovního trhu v České republice 

v roce 2008 pohybovala v rozmezí 46,3 - 60 miliard Kč. Příjem do státního rozpočtu 

činí 8,8 - 11,4 miliard korun. Výdaje na sport jsou ve výši 7,7 miliard Kč (součet 

výdajů vlády, regionů, obcí a loterijních společností). Stát je tedy dle uţité metodiky 

čistým příjemcem ve velikosti 1,1 aţ 3,4 miliardy korun do státního rozpočtu. 

Ve srovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele v rámci Evropské 

unie skončila Česká republika s třetími nejniţšími veřejnými výdaji. Srovnatelné státy,  

jak z hlediska síly ekonomiky, tak z pohledu počtu obyvatel, se pohybují zhruba  

v polovině srovnání. Sledovaným ukazatelem bylo také porovnání veřejných výdajů 

na sport ku procentu HDP dané země, kdy je Česká republika se svými 0,11 % HDP 

na čtvrtém místě od konce.23 

Analýza se zabývala financováním sportu na úrovni lokální, regionální  

a národní, a také na úrovni Evropské unie. Kapitoly 4 a 5 budou věnovány analýze 

financování sportu na lokální úrovni na přikladu města Kopřivnice.  

 

 

 

                                                 
23

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Analýza financování sportu v České republice, 2009. 
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3 Politika města Kopřivnice v oblasti sportu 
 

Město Kopřivnice se nachází v severovýchodní části České republiky,  

v Moravskoslezském kraji (cca 32 km jihozápadně od Ostravy), na východě okresu 

Nový Jičín. Je druhým největším městem okresu a je vzdálené 14 km od samotného 

okresního města Nový Jičín. Kopřivnice náleţí do Štramberské vrchoviny a rozkládá 

se ve směru od jihu na sever mezi dvěma kopci – Červeným kamenem a Bílou horou. 

Průmyslová Kopřivnice je zástavbou úzce propojena se Štramberkem, coţ vytváří 

dojem dvojměstí. Blízké okolí dále představuje město Příbor a obec Hukvaldy. 

Dohromady vytvářejí Lašskou bránu Beskyd.   

V roce 1948 byla Kopřivnice Vládou Československé republiky povýšena  

na město a v roce 1967 byl městu přidělen městský znak. Za proměnou Kopřivnice  

z vesnice na město s moderní výstavbou stojí rozmach automobilového průmyslu. 

Automobilka Tatra se nesmazatelně zapsala do vývoje i samotného ţivota města.  

 Území města Kopřivnice se rozkládá na ploše 2 748,5 hektarů ve výšce   

320 m n. m. Město Kopřivnice je tvořeno čtyřmi částmi, samotným městem a třemi 

přilehlými obcemi – Lubina, Vlčovice a Mniší. Celkový počet obyvatel Kopřivnice  

k 1. lednu 2011 činil 22 892, z toho jich 1 677 ţije v Lubině, 716 v Mniší a 608  

ve Vlčovicích.24  

 

3.1 Městský úřad Kopřivnice  

Městský úřad Kopřivnice je územní orgán státní správy, který vykonává 

samosprávu i státní správu v rámci přenesené působnosti. Do správního obvodu 

Městského úřadu Kopřivnice spadá 9 okolních obcí. Součástí městského úřadu 

Kopřivnice je i stavební úřad, obecní ţivnostenský úřad a matriční úřad,  

který je součástí Odboru správních činností.  

Městský úřad funguje na principu decentralizace, dekoncentrace,  

dále na principu územním a monokratickém s kolektivním rozhodováním. Zásady, 

kterými se řídí, jsou zásady veřejné sluţby, zákonnosti, subsidiarity, rovnosti  

a nestrannosti. 

 

                                                 
24

 PORTÁL BESKYDY.CZ, Kopřivnice [online] 2011. [cit. leden 2011]. Dostupné z WWW: 
<http://mesta.beskydy.cz/content/beskydy-koprivnice.aspx>. 
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Výkon státní správy je vykonáván ve třech stupních: 

1. stupeň - jako Městský úřad pro Kopřivnici a místní části Lubina, Vlčovice a Mniší,  

2. stupeň - jako Pověřený městský úřad pro města Kopřivnice a Štramberk a obce    

                  Závišice a Ţenklava, 

3. stupeň - jako Městský úřad obce s rozšířenou působností pro města Kopřivnice,  

                  Příbor a Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice,  

                  Trnávka, Závišice  a Ţenklava. 

 

Postavení a působnost Městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pokud jde o přenesenou působnost  

téţ zvláštní zákony. Městský úřad plní zákonem stanovené úkoly jak v oblasti 

samostatné, tak v oblasti přenesené působnosti a je rovněţ příslušný  

k organizačnímu a administrativnímu zabezpečení činnosti orgánů města. 

 

V oblasti samostatné působnosti Městský úřad:  

o plní úkoly, které mu uloţila Rada města nebo Zastupitelstvo města,  

o po odborné stránce usměrňuje organizační sloţky a příspěvkové organizace  

a zařízení, které si město zřídilo,  

o spolupracuje s výbory Zastupitelstva města a komisemi Rady města a pomáhá 

jim v jejich činnosti. 

 

V oblasti přenesené působnosti Městský úřad vykonává státní správu 

v následujících věcech: 

o přenesená působnost na úseku práva shromaţďovacího, na úseku voleb, 

o přenesená působnost na úseku matriky, evidence obyvatel, nabývání  

a pozbývání státního občanství ČR, na úseku občanských průkazů  

a cestovních dokladů, 

o přenesená působnost na úseku ověřování shody opisů nebo kopie s listinou  

a ověřování pravosti podpisu, 

o přenesená působnost na úseku integrovaného záchranného systému, 

o přenesená působnost na úseku projednávání přestupků, 

o přenesená působnost na úseku ţivnostenského podnikání, 

o přenesená působnost na úseku dopravy a silničního hospodářství, 

o přenesená působnost na úseku sociálních věcí a zdravotnictví, 



 23 

o přenesená působnost na úseku ochrany ovzduší, přírody, krajiny a lesů, 

o přenesená působnost na úseku odpadů, 

o přenesená působnost na úseku myslivosti, vodního hospodářství, zemědělství 

a rybářství, 

o přenesená působnost na úseku státní památkové péče, 

o přenesená působnost na úseku školství, 

o přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, 

o přenesená působnost na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic 

II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací, 

o přenesená působnost na úseku vyvlastňování, aj.25 

 

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové a zaměstnanci města zařazení 

do Městského úřadu. Městský úřad se vnitřně člení na odbory a oddělení, které pro 

jednotlivé úseky činnosti zřídila městská Rada jako své výkonné orgány a zároveň 

jako základní části organizace Městského úřadu. Městský úřad Kopřivnice je členěn 

do 7 odborů a 25 oddělení. Interní auditor a manaţer kvality jsou řízeni starostou 

města, v oblasti pracovněprávní podléhají tyto osoby tajemníkovi MěÚ. Následující 

tabulka 3.1 uvádí strukturu Městského úřadu Kopřivnice dle kategorií úředníků. 

 

Tab. 3.1 Zaměstnanci Městského úřadu Kopřivnice dle kategorií 

Kategorie 
zaměstnanců 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Úředníci 136 151 151 153 144 144 

Z toho:       

   Vedoucí odboru 15 15 15 14 8 8 

   Vedoucí oddělení 28 27 29 23 25 25 

   Úředníci  93 109 107 155 111 111 

Ostatní zaměstnanci 32 33 35 38 38 38 

Zaměstnanci 
celkem 

168 184 186 191 182 182 

Volení zástupci 4 4 4 4 4 4 
Zdroj: Organizační řády MěÚ Kopřivnice 2005 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z výše zvedené tabulky vyplývá, ţe se počet zaměstnanců Městského úřadu 

Kopřivnice od roku 2005 do roku 2008 zvyšoval. V roce 2005 byl celkový počet 

                                                 
25

 Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice 2010. 



 24 

zaměstnanců MěÚ Kopřivnice 168 a do roku 2008 se tento počet zvýšil  

o 23 zaměstnanců na počet 191. Počet úředníků se za dané období také zvýšil,  

a to o 17 zaměstnanců, a v roce 2008 bylo celkem 153 úředníků. U ostatních 

zaměstnanců, kterými jsou údrţbáři, řidiči, vrátní, pomocná administrativa  

a pracovnice na informacích a podatelně, došlo do roku 2008 k nárůstu  

o 6 zaměstnanců na celkových 38 zaměstnanců. Od roku 2009 dochází ke sníţení 

celkového počtu zaměstnanců na 182, tedy o 9 pracovníků, coţ se projevilo  

ve sníţení celkového počtu úředníků na 144. Hlavním důvodem byla 

restrukturalizace Městského úřadu Kopřivnice, kdy byly změněny některé Odbory 

na Oddělení, a byli zrušeni vedoucí těchto Odborů. V roce 2010 byl rovněţ počet 

celkových zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice 182 a počet úředníků 144.  

U ostatních zaměstnanců nenastaly od roku 2008 do roku 2010 ţádné změny a jejich 

celkový počet činil 38 pracovníků. 

 

Finanční stránka Městského úřadu Kopřivnice je vyjádřena výdaji na činnost 

Městského úřadu. Velikost výdajů Městského úřadu Kopřivnice za sledované období 

2005 – 2010, s vymezením výdajů na činnost Oddělení školství, kultury a cestovního 

ruchu, zachycuje tabulka 3.2. 

 

Tab. 3.2 Výdaje Městského úřadu Kopřivnice a Oddělení školství, kultury  
a cestovního ruchu za sledované období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

Výdaje 
2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Městský úřad 507 272,6 100 590 591,7 100 525 709,1 100 
Odd.ŠKaCR 65 891,8 13,0 57 380,2 9,7 42 421,3 8,0 

 

Výdaje 
2008 2009 2010 

Kč %  % Kč % 

Městský úřad 595 103,0 100 590 194,3  100 659 707,8  100 
Odd.ŠKaCR 71 937,3 12,1 74 670,1  12,7 87 406,2 13,2 
Zdroj: Závěrečné účty MěÚ Kopřivnice 2005 – 2010, vlastní zpracování 2011. 

 

Velikost celkových výdajů Městského úřadu Kopřivnice je ve sledovaném 

období 2005 – 2010 různá. Obecně lze říci, ţe výdaje Městského úřadu Kopřivnice 

mají rostoucí tendenci. Pouze v roce 2006 byl zaznamenán vyšší nárůst výdajů oproti 

následujícímu roku 2007. Tyto vyšší výdaje byly spojeny s rekonstrukcí budovy 

Městského úřadu Kopřivnice. Rekonstrukce si vyţádala výměnu všech hliníkových 
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oken za plastová, výměnu podlah a elektrorozvodů osvětlení kanceláří, nové řešení 

dispoziční úpravy vestibulu, dispoziční změny kanceláří, rekonstrukce venkovního 

schodiště a výměny rozvodů vody a kanalizace. Ve sledovaném období 2005 – 2010 

se celkové výdaje Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu, pod které spadá 

problematika sportu v Kopřivnici, na celkových výdajích Městského úřadu Kopřivnice 

pohybují v rozmezí od 8,0 – 13,2 %, coţ přestavuje jeden z vyšších podílů finančních 

prostředků na Městském úřadu Kopřivnice (viz příloha 2). 

 

3.2 Zajištění a náplň sportu v rámci Městského úřadu 

 
Oblast sportu spadá na Městském úřadě v Kopřivnici pod Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu a nově se problematikou sportu zabývá také Sportovní 

komise, která zahájila svou činnost v únoru 2011. 

 

3.2.1 Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 

 

Oddělení vykonává přenesenou působnost a samostatnou působnost  

na úseku školství, kultury a cestovního ruchu v rozsahu stanoveném Městskému 

úřadu jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, zejména zabezpečuje: 

o výkon veřejné správy na úseku školství, 

o vytváření podmínek pro rozvoj mimoškolní činnosti dětí a mládeţe  

a celoţivotního vzdělávání občanů, 

o samostatnou působnost města v oblasti kultury, péče o památky, knihovnictví 

a muzejnictví, 

o prostřednictvím zadání a kontroly správu a rozvoj městských sbírek v oblasti 

muzejnictví, 

o mezinárodní vztahy města a jejich rozvoj a zajišťuje a pořádá akce 

mezinárodního charakteru, 

o úkoly, koordinaci a rozvoj na úseku managementu turistické destinace 

Kopřivnicko, včetně spolupráce s aktéry cestovního ruchu v destinaci  

a propagace destinace, 

o úkoly, koordinaci a rozvoj cestovního ruchu ve městě, 

o spolupráci s informačním centrem města a prostřednictvím zadání a kontroly 

se podílí na rozvoji jeho aktivit, 
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o samostatnou působnost města v oblasti sportu, 

o spolupráci se subjekty činnými v oblasti sportu, zabezpečuje financování 

sportu, 

o prostřednictvím zadání a kontroly vytváření podmínek pro rozvoj sportovního 

vyţití veřejnosti, 

o vytváření koncepce ve všech činnostech Oddělení, zabezpečuje jejich 

realizaci, připravuje a spravuje příslušené dotační programy města, 

o vydávání Kopřivnický novin v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními 

předpisy a Statutem Kopřivnických novin, 

o vytváření fotogalerie města. 

 

Na úseku sportu a tělovýchovy Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 

zajišťuje: 

o samosprávnou činnost na úseku mládeţe, tělovýchovy, koordinace péče  

o mládeţ v tělovýchově a koordinace aktivit ve městě (sledování činnosti  

a rozvoje, návrhy na zakládání, zřizování a rušení organizací, realizace 

koncepce ve sportu podle pokynů vedoucího), 

o spolupráci s organizacemi ve svěřené oblasti (Správa sportovišť města 

Kopřivnice, p.o. – zajišťování zřizovatelských funkcí, podpora občanských 

sdruţení v oblasti sportu, mládeţnických organizací, spolupráce s církvemi, 

politickými stranami a seskupeními, krajským úřadem a jinými organizacemi 

s místní a regionální působností ve svěřené oblasti), 

o péči o movitý majetek a hodnocení činností, evidenci, přehledy, statistiky, 

rozbory, analýzy, výkaznictví a archivace ve svěřené oblasti, 

o agendu správy dotací a nadačních zdrojů v oblasti sportu a tělovýchovy, 

kontrola čerpání a uţití dotací, 

o přípravu podkladů pro schůze Rady města a zasedání Zastupitelstva města  

a přípravu a kontrolu smluvních vztahů a vyhlášek města, 

o spolupráci na akcích Oddělení a vyřizování ţádostí, námětů a stíţností  

ve svěřené oblasti, 

o metodickou činnost, spolupráci s Komisemi města, spolupráci na projektu 

Zdravé město.26 
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Při zabezpečování sportu na území města Kopřivnice je důleţitá  

také personální stránka a výdaje Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu. Počet 

zaměstnanců Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu a jejich podíl  

na celkovém počtu zaměstnanců MěÚ Kopřivnice znázorňuje tabulka 3.3. 

 

Tab. 3.3 Zaměstnanci Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Městského 
úřadu Kopřivnice 

Zaměstnanci 
2005 2006 2007 

počet počet počet 

Odd. ŠKaCr 8 4,8 % 8 4,3 % 4 2,2 % 

Z toho:  
         sport 

2 1,19 % 2 1,08 % 2 1,07 % 

MěÚ celkem 168 100 % 184 100 % 186 100 % 
 

Zaměstnanci 
2008 2009 2010 

počet počet počet 

Odd. ŠKaCr 19 9,9 % 11 6,1 % 11 6,1 % 

Z toho:           
         sport 

2 1,04 % 2 1,09 % 2 1,09 % 

MěÚ celkem 191 100 % 182 100 % 182 100 % 
Zdroj: Organizační řády MěÚ Kopřivnice 2005 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Počet zaměstnanců Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu  

se ve sledovaném období 2005 – 2010 pohybuje v rozmezí 4 aţ 19. Nejmenší počet 

zaměstnanců byl evidován v roce 2007, a to 4 pracovníci. Hlavním důvodem nízkého 

počtu byla skutečnost, ţe kultura a cestovní ruch nebyly součástí tohoto Oddělení  

a byly vedeny jako samostatné Oddělení pod Odborem informací a vnějších vztahů. 

Naopak nejvyšší počet zaměstnanců mělo Oddělení v roce 2008. V tomto roce byla 

k Oddělení připojena oblast vnějších vztahů a celkový počet zaměstnanců dosáhl 

počtu 19. Podíl zaměstnanců Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu  

na celkovém počtu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice se pohybuje 

v intervalu 2,2 – 9,9 % za sledované období 2005 – 2010. Kaţdoročně se o oblast 

sportu na Městském úřadě Kopřivnice starají 2 zaměstnanci. Poměr zaměstnanců 

zabývající se sportem k celkovému počtu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice 

je v průměru 1,09 %. V roce 2010 má Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 

11 zaměstnanců. Dvě zaměstnankyně se zabývají problematikou sportu v Kopřivnici, 

jedná se o vedoucí oddělení a referentku pro sport a kulturu. 
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Výdaje na činnost Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu za sledované 

období 2005 – 2010 jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

 

Tab. 3.4 Výdaje Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu za sledované 
období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

Výdaje 
2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 14 156,8 21,5 14 670,9 25,6 19 285,7 45,5 

Školství 20 386,2 30,9 23 167,4 40,4 22 980,3 54,2 

Kultura  27 418,0 41,6 12 835,2 22,4 0 0 

Cestovní ruch 342,5 0,5 387,0 0,6 0 0 

Ostatní 3 588,3 5,5 6 319,7 11,0 155,3 0,3 

Celkem  65 891,8 100 57 380,2 100 42 421,3 100 

                           

Výdaje 
2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 22 027,8 30,6 19 175,2 25,7 19 577,8 22,4 

Školství 24 900,1 34,6 30 957,6 41,5 44 105,2 50,5 

Kultura  13 515,6 18,8 13 837,7 18,5 13 505,7 15,5 

Cestovní ruch 538,7 0,8 222,6 0,3 2 168,3 2,5 

Ostatní 10 955,1 15,2 10 477,0 14,0 8 049,2 9,1 

Celkem  71 937,3 100 74 670,1 100 87 406,2 100 
Zdroj: Závěrečné účty MěÚ Kopřivnice 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe největší objem finančních prostředků Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu je určen do oblasti školství. Na školství je vynakládáno 

v průměru kolem 42 % celkových výdajů Oddělení. Druhou největší výdajovou 

poloţkou za sledované období 2005 – 2010 je sport. Výdaje na sport zahrnují 

provozní výdaje, finanční prostředky dotačního Programu na podporu mládeţe, 

tělovýchovy a sportu, dále provozní a investiční příspěvek Správě sportovišť města 

Kopřivnice a ostatní výdaje, kterými mohou být finanční prostředky na kaţdoročně 

pořádaný Běh rodným krajem Emila Zátopka či výdaje na různé studie Oddělení. 

Podíl finanční prostředků vynakládaných na sport na celkových výdajích Oddělení 

školství, kultury a cestovního ruchu se pohybuje v rozmezí od 21,5 - 45,5 %.  

Největší podíl, tedy 45,5 %, je zaznamenán v roce 2007. Příčinou tohoto vysokého 

podílu je fakt, ţe výdaje Oddělení v tomto roce nezahrnovaly výdaje na kulturu  

a cestoví ruch.  V průměru se výdaje na sport kaţdoročně pohybují okolo 18 000 Kč. 

Podíl výdajů na sport na celkových výdajích Oddělení školství, kultury a cestovního 

ruchu lépe znázorňuje graf 3.1. 
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Graf 3.1 Podíl výdajů na sport za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Závěrečné účty MěÚ Kopřivnice 2005 - 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Město Kopřivnice zabezpečuje oblast sportu na svém území samostatně. 

Pouze při pořádání projektu Běh rodným krajem Emila Zátopka město spolupracuje 

s městem Roţnov pod Radhoštěm, kde je cíl tohoto závodu, a Českým svazem 

olympioniků. S jinými městy Kopřivnice v oblasti sportu nespolupracuje.  

Ani s Moravskoslezským krajem a s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

město Kopřivnice nespolupracuje a na sport do rozpočtu města nejdou z těchto 

zdrojů ţádné finanční prostředky. Co se týče kooperace s ostatními organizacemi, 

tak nejvíce město spolupracuje s okresním sdruţením Českého svazu tělesné 

výchovy v Novém Jičíně, se kterým společně organizuje Sportovce okresu  

a vzájemně si vyměňuje potřebné informace.  

Města mohou v oblasti sportu zřizovat organizační sloţky nebo příspěvkové 

organizace. Město Kopřivnice zřizuje jako svou příspěvkovou organizaci v oblasti 

sportu Správu sportovišť města Kopřivnice (viz kapitola 3.3). Dle zákona  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou příspěvkové organizace zřizovány 

pro takové činnosti, jeţ jsou zpravidla neziskové a jejichţ struktura, rozsah a sloţitost 

vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Město Kopřivnice svou příspěvkovou 

organizaci podporuje formou příspěvku na provoz a příspěvku na investice. Město 

Kopřivnice také podporuje prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu ostatní 

sportovní organizace působící na území města Kopřivnice (viz kapitola 3.4). 
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3.2.2 Sportovní komise 

 

Rada města Kopřivnice v souladu se svou působností a pravomocí dle zákona 

č. 128/2008 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zřídila Sportovní komisi,  

jako svůj iniciativní a poradní orgán v únoru 2011. Rada města Kopřivnice vymezuje 

Komisi okruh úkolů v souladu se zákonem o podpoře sportu. Do působnosti Komise 

přísluší: 

o spolupráce při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu, strategických 

plánů v oblasti sportu, 

o spolupráce při přípravě rozpočtu a dotačních programů ve sportu, 

o motivace sportovních klubů k zasílání ţádosti o dotace z jiných zdrojů  

neţ města Kopřivnice, 

o posuzování připomínek a zpracování stanovisek k návrhům jednotlivých 

sportovních klubů Radě města, 

o zaujímání stanovisek k záměrům sportovních klubů, 

o předkládání podnětů a připomínek při přípravě investičních akcí města 

v oblasti zajišťování investic, rekonstrukcí, udrţování a provozování 

sportovních zařízení ve městě, 

o spolupráce a příprava kaţdoroční organizace vyhlášení nejlepších sportovců 

města ve spolupráci s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu, 

o spolupráce s ostatními komisemi a výbory v působnosti města, 

o podávání návrhů na jmenování a odvolávání členů komise, 

o koordinace konání sportovních akcí – sportovní kalendář, 

o předkládání návrhů k formám podpory dětí a mládeţe a reprezentace města 

Kopřivnice.27 

 

3.3 Správa sportovišť města Kopřivnice 

 

Správa sportovišť města Kopřivnice je příspěvkovou organizací města 

Kopřivnice, která byla zaloţena v roce 1995 za účelem zajištění provozu 

tělovýchovných a sportovních zařízení města Kopřivnice a vytváření podmínek  

pro sportovní a relaxační aktivity občanů a návštěvníků města. 

                                                 
27

 Statut Komise sportovní Rady města Kopřivnice 2011. 
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Správa sportovišť zajišťuje provoz a údrţbu sportovních areálů města. 

Poskytuje sluţby zájemcům z řad sportovní veřejnosti a sportovních klubů, 

organizací města a návštěvníků města v rozsahu a dle poţadavků jednotlivých 

uţivatelů sportovních zařízení. V rámci své činnosti zabezpečuje hostinskou činnost 

v provozovnách Snack bar Krytý bazén, restauraci a bufet na Chatě Červený kámen 

včetně poskytování ubytovacích sluţeb. Spolupracuje se sportovními subjekty  

při pořádání sportovních a společenských akcí na sportovních areálech  

(např. Kopřivnický drtič, lyţařské závody pro veřejnost, fotbalové turnaje, Velké ceny 

města Kopřivnice ve vzpírání a plavání, Hokejové turnaje apod.). Správa sportovišť  

je organizátorem Kopřivnické městské ligy neregistrovaných v ledním hokeji, 

jenţ se stala jednou z nejvíce oblíbených soutěţí pro veřejnost v regionu. Správa 

sportovišť města Kopřivnice provozuje hlavní i vedlejší činnost. Přehled těchto 

činností je uveden v tabulce 3.5. 

 

Tab. 3.5 Přehled činností Správy sportovišť města Kopřivnice 

Hlavní činnost Zabezpečování účelného vyuţívání svěřených sportovních 

zařízení, a to zabezpečováním sportovních, kulturních, 

osvětových činností a zabezpečováním propagačních, 

reklamních a prodejních akcí. 

Provozování a udrţování tělovýchovných a sportovních 

zařízení a zařízení slouţících regeneraci a rekondici. 

Zabezpečování oprav a údrţby dětských hřišť v Kopřivnici. 

Zabezpečování provozu technologických zařízení. 

Pronájem nebytových a bytových prostor a movitého 

majetku. 

Doplňková činnost Hostinská činnost. 

Reklamní činnost a marketing. 

Opravy a údrţba potřeb pro domácnost a sportovních 

potřeb. 

Opravy ostatních dopravních prostředků. 

Opravy pracovních strojů. 

Zdroj: Organizační řád SpSK 2010, vlastní zpracování, 2011. 
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3.3.1 Organizace a provoz sportovních areálů v Kopřivnici 

 

V rámci svěřené působnosti zajišťuje Správa sportovišť provoz těchto 

sportovních areálů: 

o Zimní stadión, 

o Letní koupaliště, 

o Volejbalové kurty, 

o Lyţařský areál Červený kámen, 

o Lyţařské běţecké trasy Červený kámen, 

o Letní stadión a skateboardový areál, 

o Krytý bazén, 

o Areál Vlčovice, 

o Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, 

o Hřiště Lubina, 

o Dětská hřiště v městské zástavbě. 

 

1) Zimní stadion  

Zimní stadion je víceúčelová sportovní hala, kterou lze po celý rok vyuţívat  

pro různé sportovní a sportovně-kulturní akce. V areálu zimního stadionu se nachází 

tribuna a ledová plocha o rozměru 60 x 28 metrů, kterou lze mimo hlavní sezónu 

vyuţít pro in-line hokej, florbal, tenis a bruslení na kolečkových bruslích. Součástí 

zimního stadionu je také tělocvična pro sálové sporty, kde se provozuje zejména 

basketbal, volejbal, futsal, badminton a rekreační cvičení. Dále se zde nachází také 

komplexně vybavená gymnastická tělocvičná slouţící pro sportovní gymnastiku. 

V prostorách zimního stadionu je také horolezecká stěna, fitness centrum, vzpírána  

a zázemí pro sociální zařízení, šatny pro hráče i veřejnost, klubovny a kanceláře. 

 

2) Letní koupaliště 

Areál letního koupaliště se nachází v prostředí pod masívem Červeného 

kamene. Pro sportování a vodní vyţití slouţí padesátimetrový plavecký bazén, bazén 

pro neplavce s vodním tobogánem, jehoţ délka je 70 metrů, a dětské kruhové 

brouzdaliště s atrakcí. V areálu se dále nachází hřiště na beachvolejbal,  

18 minigolfových drah, stolní tenis, vodní fotbal, travnatá plocha na kopanou, 

půjčovna sportovních potřeb, maxipískoviště a dva letní bary. V soukromém 
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vlastnictví je restaurace, jejíţ součástí je dráha pro čtyřkolky, dětská šlapadla  

a dětské hřiště. 

 

3) Volejbalové kurty 

Areál volejbalových kurtů zahrnuje 3 volejbalové kurty se zázemím  

pro sociální zařízení, šatny a klubovny. Součástí volejbalových kurtů je jeden 

tenisový kurt, který slouţí k rekreační hře tenisu.  

 

4) Lyţařský areál 

Areál se nachází na severní straně vrcholu Červeného kamene v nadmořské 

výšce 690 metrů nad mořem. Nabízí 680 metrů dlouhou, pravidelně upravovanou 

sjezdovku s technickým zasněţováním, lesní restaurací, jejíţ kapacita je 80 míst a 20 

ubytovacích míst, a stylovým bufetem. Hlavní sjezdovka je dlouhá 420 metrů  

s převýšením 117 metrů a svým terénem je zajímavá i pro náročnější lyţaře. Svah  

je uměle zasněţován a upravován. Kaţdoročně lze provozovat také večerní lyţování 

při umělém osvětlení.  

 

5) Běţecké tratě 

V okolí lyţařského areálu je k dispozici 6,8 kilometrů běţeckých tratí. Tratě 

jsou totoţné s cykloturistickými trasami, které jsou v terénu v zimě speciálně 

vyznačeny. Červený okruh „Červený kámen“ je dlouhý 6,5 kilometrů a má převýšení 

112 metrů. Délka zeleného okruhu „Pískovna“ je 2,4 kilometrů a převýšení činí  

67 metrů. 

 

6) Letní stadión 

Letní stadion je víceúčelový sportovní areál, jenţ se nachází v sousedství 

dalších rekreačních a sportovních zařízení, kterými jsou krytý bazén, letní koupaliště  

a lyţařský areál.  V areálu letního stadionu se nachází travnaté hřiště na kopanou, 

tréninkové hřiště s umělým osvětlením, atletická dráha o délce 400 metrů se sektory 

pro hod koulí, hod oštěpem a skok do dálky, plochá dráha a skatepark. Součástí 

areálu je krytá tribuna s kapacitou 1 144 míst k sezení a 8 320 míst ke stání, tedy 

celkovou kapacitou 9 464 míst. V útrobách tribuny se nachází zázemí pro šatny, 

saunu s masáţními vanami a klubovnami. 
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7) Krytý bazén 

Krytý bazén se spolu se saunou nachází v centru sportovního komplexu  

na okraji města. K regeneraci a rekondici slouţí 25 metrů dlouhý plavecký bazén, 

dětský bazén se skluzavkou, finská sauna a řecká lázeň. V prostorách krytého 

bazénu je také moţnost vyuţití sportovních a klasických masáţí. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu je sestaveno zařízení pro vstup do bazénu.  

 

8) Areál Vlčovice 

Sportovní areál se nachází v příměstské části města Kopřivnice asi 4 kilometry 

od centra města v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Součástí areálu je travnatá 

fotbalová plocha a tři tenisové kurty, budova šaten a sociální zařízení. Celý areál  

je lemován parkovou zelení a vytváří tak komplex velmi vhodný pro rekreační sport. 

 

9) Cykloturistické trasy 

Cyklistické trasy v Kopřivnici zahrnují 3 kondiční okruhy. První je méně 

náročný okruh „Červený kámen“ s převýšením 112 metrů. Druhý okruh „Holý vrch“  

je náročný na kondici, neboť je zde překonání obtíţnější trasy v úseku 500 metrů  

a převáţná část terénu převyšuje 67 metrů. Výškově nejnáročnější je poslední okruh 

„Pískovna“, který je charakteristický dlouhým stoupáním v závěru a celkovým 

převýšení 163 metrů. Do budoucna by mělo dojít k propojení těchto kondičních 

okruhů s centrem města Kopřivnice. 

 

10) Hřiště Lubina 

Hřiště leţí v příměstské části města Kopřivnice necelé 3 kilometry od centra 

města. V objektu je travnatá fotbalová plocha a budova šaten se sociálním 

zařízením. 

 

11) Dětská hřiště v městské zástavbě 

Veřejná dětská hřiště jsou frekventovaným místem trávení dětského volného 

času. V současnosti probíhá postupná výstavba atraktivních a bezpečných dětských 

hřišť, jeţ je doprovázena rušením nebezpečných zařízení několika stávajících hřišť.28 

                                                 
28

 Publikace MěÚ Kopřivnice, Rekreačně sportovní areál „Pod Červeným kamenem“, 2009. 
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3.4 Ostatní sportovní organizace podporované městem Kopřivnice 

 

Vedle své příspěvkové organizace podporuje město Kopřivnice formou 

kaţdoročně vyhlášeného dotačního programu ostatní sportovní kluby působící  

na území města Kopřivnice, včetně místních částí a také jednotlivce. Podpora  

je směřována zejména pro sportovní kluby, které provozují sportovní aktivity  

pro mládeţ do 19 let. V rámci dotačního Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy 

a sportu jsou v největší míře podporovány sporty typu fotbal, hokej, atletika, 

gymnastika, plavání, cyklistika, krasobruslení, volejbal, tenis a házená. Dalšími 

podporovanými sporty v Kopřivnice jsou stolní tenis, sportovní střelba, badminton, 

florbal, karate, vzpírání, aj.29 

 

Podporovány jsou jak malé sportovní organizace, tak i větší sportovní 

asociace působící na území Kopřivnice. Přehled sportovních klubů, jeţ jsou 

podporovány městem Kopřivnice formou dotací je uveden v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  Interní materiály MěÚ Kopřivnice - Přehledy poskytnutých transferů 2005 – 2010. 
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4 Analýza zdrojů financování sportu v Kopřivnici 
 
 

Sport jako velmi důleţitá součást lidského ţivota můţe být financován  

jak z veřejných tak soukromých zdrojů (viz kapitola 2.4). Skupinu, jeţ financuje sport  

z veřejných zdrojů tvoří stát, kraje a obce. Stát, resp. Ministerstvo školství, mládeţe  

a tělovýchovy, kaţdoročně vypisuje Programy státní podpory sportu pro nestátní 

neziskové organizace. V roce 2010 bylo vypsáno 8 neinvestičních a 1 investiční 

program, které jsou blíţe popsány v příloze č. 1. Ve sledovaném období 2005  

aţ 2010 neposkytuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy do rozpočtu města 

Kopřivnice ţádné finanční prostředky, neboť jsou dotace určeny pouze občanských 

sdruţením v oblasti tělovýchovy a sportu. Druhým typem veřejného zdroje jsou 

rozpočty krajů. Moravskoslezský kraj kaţdoročně vypisuje dotační program,  

jeţ je určen pouze pro nestátní neziskové organizace a v roce 2010 se soustřeďuje  

na podporu významných krajských, celostátních a mezinárodních sportovních akcí 

s přínosem pro Moravskoslezský kraj.30 Ani z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

či jiných krajů neplynou městu Kopřivnice ţádné finance. Posledním typem veřejných 

zdrojů jsou rozpočty obce. Financování sportu na lokální úrovni je uvedeno 

v následující kapitole na příkladu města Kopřivnice. Druhou skupinou zdrojů 

financování sportu jsou prostředky soukromého sektoru. Spíše neţ pro město 

Kopřivnici, které nedostává ţádné soukromé finance do svého rozpočtu na podporu 

sportu, jsou soukromé finanční zdroje důleţité pro sportovní organizace na území 

Kopřivnice. Z výše uvedeného vyplývá, ţe město Kopřivnice zabezpečuje 

financování sportu na svém území zcela samostatně ze svých rozpočtových zdrojů.  

 
 

4.1 Finanční prostředky poskytnuté městem Kopřivnice 

 

Město Kopřivnice, resp. Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu, 

kaţdoročně vypisuje dotační Program na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu. 

Cílem programu je podpora naplňování strategických a koncepčních materiálů města 

v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovního vyţití občanů města Kopřivnice. Jedná  

                                                 
30

 PORTÁL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, Dotace a granty [online] 2011. [cit. březen 2011]. 

Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_137.html>. 
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se o Strategický plán města Kopřivnice na období 2007 - 2022 a Plán zdraví  

a kvality ţivota Kopřivnice.  

 

Účelem programu je poskytnutí dotace na: 

o nájmy, 

o činnost, 

o tradiční akce, 

o reprezentaci. 

 

Dotace na nájmy se poskytují na nájmy a sluţby s nájmem spojené 

související se sportovní činností mládeţe do 19 let v objektech na území města 

Kopřivnice včetně místních částí. Dotace na činnost se stanoví výpočtem: počet 

členů do 19 let násobený stanovenou částkou na jednoho člena. V tomto případě 

město Kopřivnice podporuje jen mládeţ s trvalým pobytem v Kopřivnici. Dotace  

na tradiční akce se poskytují pouze na akce, které se pravidelně opakují a konají  

se na území města Kopřivnice včetně místních částí, mají kladný ohlas u veřejnosti, 

především u mládeţe. Za tradiční akci se povaţuje i ta, u které je předpoklad,  

ţe se bude pravidelně opakovat (1. ročník). Přednostně se podporují akce zaměřené 

na mládeţ. Dotace na reprezentaci se vztahuje na reprezentaci v nejvyšších 

celostátních a zahraničních soutěţích. Maximální či minimální výše jednotlivých 

dotací není v dotačním programu stanovena.31 

 

O dotaci mohou ţádat fyzické a právnické osoby působící v oblasti sportu  

na území města Kopřivnice a místních částí. Hlavním kritériem hodnocení projektu  

je soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a principy 

udrţitelného rozvoje. K poskytování dotací z rozpočtu kraje jsou zpracovány zásady 

s účinností od 1. ledna 2008. Dle těchto zásad ţadatel předkládá poskytovateli svou 

ţádost o dotaci písemně na povinném formuláři, jeţ je zveřejněn při vyhlášení 

dotačního programu. Povinné formuláře ţádostí o dotace obsahují základní údaje  

a vţdy reálně a pravdivě sestavený celkový rozpočet vyjádřený jak absolutně v Kč, 

tak procentuelně. Povinnou součástí ţádosti o dotaci je popis projektu, který musí  

být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu.  

                                                 
31

 KOPŘIVNICE, Dotace [online] 2011. [cit. březen 2011]. Dostupné z WWW:    
<http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/PROGRAM_1_OVVV_2010.pdf>. 
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Přijaté ţádosti posuzuje příslušná komise pro posuzování a hodnocení 

projektů přihlášených do výběrového řízení. Komise navrhne seznam ţádostí  

s doporučenou výší jednotlivých dotací a doporučením jednotlivé ţádosti schválit 

nebo zamítnout. Komise svá doporučení předloţí Radě, resp. Zastupitelstvu města 

ke schválení. O poskytnutí dotace ve výši do 50 000 Kč včetně a o znění smlouvy  

o poskytnutí takové dotace rozhoduje Rada města Kopřivnice a o poskytnutí dotace 

ve výši nad 50 000 Kč a o znění smlouvy o poskytnutí takové dotace rozhoduje 

Zastupitelstvo města Kopřivnice. Na základě rozhodnutí Rady či Zastupitelstva města 

o poskytnutí dotace zpracovává Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu 

písemnou Smlouvu o poskytnutí dotace. Základní náleţitosti Smlouvy o poskytnutí 

dotace uvádí příloha č. 4. Příjemce dotace je povinen ve smlouvou stanoveném 

termínu zpracovat a předloţit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, 

jehoţ cílem je písemné dokladování průběhu, realizace a financování činnosti.32 

 

Přehled o podílu dotací na sport, v rámci dotačního Programu na podporu 

mládeţe, tělovýchovy a sportu, na celkových dotacích Městského úřadu Kopřivnice 

za sledované období 2005 – 2010 udává tabulka 4.1. 

 

Tab. 4.1 Podíl dotací na sport na poskytnutých dotacích Městského úřadu 
Kopřivnice za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Dotace celkem 55 346,8 100 67 611,4 100 66 434,5 100 

Dotace na sport 8 134,8 14,8 6 681,8 9,9 6 377,0 9,6 
 

 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Dotace celkem 68 252,4 100 82 173,5 100 86 705,5 100 

Dotace na sport 6 390,1 9,4 8 196,7 10 7 990,0 9,2 
Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe se procentuální podíl dotací na sport  

na celkových dotacích Městského úřadu Kopřivnice v letech 2005 - 2010 pohybuje 

v rozmezí od 9,2 do 14,8 %. Největší podíl dotací na sport na celkových dotacích  

byl zaznamenán v roce 2005, kdy dotace na sport činila 8 134,8 tis. Kč,  

                                                 
32KOPŘIVNICE, Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice [online] 2011. [cit. březen 
2011]. Dostupné z WWW: <http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/dotacnipravidla.pdf>. 
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coţ představuje 14,8 % z celkových dotací Městského úřadu. V roce 2006 došlo 

k poklesu dotací na sport na 6 681,8 tis. Kč, a také procentuální podíl na celkových 

dotacích se sníţil na 9,9 %. V letech 2007 a 2008 došlo k poklesu podílu dotací  

na sport na celkových dotacích. V roce 2007 činily transfery na sport 6 377,0 tis. Kč, 

coţ představuje 9,6 % z celkových transferů Městského úřadu a v roce 2008 dosáhly 

dotace na sport výše 6 390,1 tis. Kč, tedy procentuálního zastoupení na celkových 

dotacích Městského úřadu Kopřivnice ve výši 9,4 %. V roce 2009 je patrný nárůst 

podpory orientované na sport oproti roku 2008 o 1 806,6 tis. Kč. V roce 2009 činily 

dotace na sport 8 196,7 tis. Kč a na celkových dotacích Městského úřadu se podílely 

10 %. Rok 2010 je spojen s poklesem transferů, jeţ jsou vynaloţeny na sport,  

o 206,7 tis. Kč (z 8 196,7 tis. Kč na 7 990,0 tis. Kč). V tomto roce se také sníţil podíl 

dotací na sport na celkových dotacích Městského úřadu Kopřivnice, a to z 10 %  

na 9,2 %.  

Níţe uvedený graf 4.1 znázorňuje podíl dotací vynaloţených na sport, v rámci 

dotačního Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu, na celkových 

dotacích Městského úřadu Kopřivnice za sledované období 2005 aţ 2010. 

 

Graf 4.1 Podíl dotací na sport na poskytnutých dotacích Městského úřadu 
Kopřivnice za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, člení se subvence z dotačního Programu  

na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu na čtyři části (nájmy, činnost, tradiční 
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akce a reprezentace). Níţe uvedená tabulka 4.2 uvádí rozdělení finančních 

prostředků dotačního Programu dle těchto kategorií.  

 

Tab. 4.2 Rozčlenění dotací na sport z rozpočtu města Kopřivnice za sledované 
období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Dotace celkem 8 134,8 100 6 681,8 100 6 377,0 100 

Z toho:       

     Nájmy 7 619,4 93,7 6 075,9 91,0 5 578,3 87,5 

     Činnost 318,3 3,9 381,9 5,7 431,4 6,8 

     Tradiční akce 197,1 2,4 224,0 3,3 198,3 3,1 

     Reprezentace 0 0 0 0 169,0 2,6 

 

 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Dotace celkem 6 390,1 100 8 196,7 100 7 990,0 100 

Z toho:       

     Nájmy 5 660,3 88,5 7 208,7   88,0 7 211,2 90,2 

     Činnost 508,0 8,0           569,2 6,9        439,8  5,5 

     Tradiční akce 221,8 3,5   271,1 3,3   265,2 3,3 

     Reprezentace 0 0       147,7 1,8         73,8 1,0 
Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

V tabulce 4.2 je převaha dotací na nájmy nad ostatními dotacemi. Dotace  

na nájmy se na celkových dotacích na sport v průměru podílejí necelými 90 %. 

V roce 2005, kdy transfery na nájmy dosahovaly nejvyšší částky  

ve sledovaném období (7 619, 4 tis. Kč), se dotace na nájmy podílela na celkových 

dotacích 93,7 %. V letech 2006 – 2008 docházelo k poklesu transferů na nájmy  

a procentuální podíl na celkových dotacích na sport se také sníţil. Roky 2009 a 2010 

jsou spojeny s nárůstem dotací na nájmy. V roce 2009 činí dotace na nájmy  

7 208,7 tis. Kč, coţ se podílí na celkových dotacích na sport 88 % a v roce 2010 

dosáhly tyto dotace výše 7 211,2 tis. Kč, tedy 90,2 % z celkových dotací na sport. 

Druhý největší objem dotací je vynakládán na činnost sportovních klubů,  

které zabezpečují sportování pro mládeţ do 19 let. Od roku 2005 do 2009 se objem 

dotací na činnost zvyšoval. V roce 2005 byly transfery na činnost ve výši 318,3 tis. Kč 

a do roku 2009 stouply o 250,9 tis. Kč (na 569,2 tis. Kč). V roce 2010 je viditelný 

pokles dotací na činnost na částku 439,8 tis. Kč. Procentuální podíl dotací na činnost 

na celkových dotacích na sport se pohybuje v průměru 6 %. Třetí významnou částí 

jsou dotace na tradiční akce, jejichţ výše se pohybuje od 197,1 do 271,1 tis. Kč. 
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Nejmenší objem finančních prostředků na tradiční akce byl vynaloţen v roce 2005,  

a to ve výši 197,1 tis. Kč. V tomto roce se dotace na činnost na celkových dotacích 

na sport podílela 2,4 %. Naopak největší objem financí byl určen na tradiční akce 

v roce 2009. V tomto roce činily transfery na tradiční akce 271,1 tis. Kč  

a na celkových dotacích na sport se podílely 3,3 %. V průměru se dotace na tradiční 

akce podílejí na celkových dotacích na sport 3 %. Méně významnou poloţkou jsou 

dotace na reprezentaci. V roce 2007 bylo na reprezentaci poskytnuto 169 tis. Kč.  

Na celkových výdajích na sport se tato částka podílí 2,6 %. V roce 2008 tvořily 

transfery na reprezentaci 1,8 % celkových dotací určených na sport a dosahovaly 

výše 147,7 tis. Kč. Rok 2010 je spojen s poklesem dotací na reprezentaci  

na 73,8 tis. Kč. V tomto roce se podpora reprezentace podílela na celkových 

transferech na sport pouze 1 %. V letech 2005, 2006 a 2008 nebyly vynaloţeny 

ţádné finanční prostředky pro dotace na reprezentaci.  

V následujícím grafu 4.2 jsou znázorněny dotace na sport z rozpočtu 

Městského úřadu Kopřivnice dle kategorií (tedy nájmy, činnost, tradiční akce  

a reprezentace) za sledované období 2005 aţ 2010. 

 
 
Graf 4.2 Dotace na sport z rozpočtu města Kopřivnice dle kategorií za období 
2005 – 2010 (v tis. Kč) 
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  Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

 

U dotačního Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu bylo moţno 

na Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu také zjistit kolik bylo podáno ţádostí 
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o dotaci. Tyto ţádosti jsou pak rozděleny na schválené a neschválené a lze vypočítat 

procentuální úspěšnost, tedy podíl schválených ţádostí na celkovém počtu podaných 

ţádosti o dotaci na podporu sportu. V tabulce 4.3 je uveden přehled ţádostí o dotaci 

v oblasti sportu za období 2007 aţ 2010. V letech 2005 a 2006 lze zjistit pouze počet 

schválených dotací v oblasti sportu. Ostatní údaje nejsou na Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu vedeny.  

 

Tab. 4.3 Přehled ţádostí o dotaci v oblasti sportu z rozpočtu Městského úřadu 
Kopřivnice za sledované období 2007 – 2010 

 2007 2008 2009 2010 

Podané celkem 120 122 129 126 

Schválené 95 101 110 110 

Neschválené 25 21 19 16 

Úspěšnost 79,1 % 82,8 % 85,3 % 87,3 % 
Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

V roce 2005 bylo schváleno celkem 48 ţádostí o dotaci na podporu sportu 

v Kopřivnici a v roce 2006 bylo těchto ţádostí schváleno 58. Z tabulky je patrný 

nárůst podaných ţádostí o dotaci v oblasti sportu. V roce 2007 bylo podáno 120 

ţádostí, z nichţ jich bylo 95 schváleno, coţ znamená, ţe úspěšnost ţádostí byla  

79,1 %. V roce 2008 bylo předloţeno 122 ţádostí a 101 z nich bylo schváleno. 

Úspěšnost v tomto roce dosahovala 82,8 %. V roce 2009 bylo podáno o 7 ţádostí 

více – tedy 129. Celková úspěšnost v tomto roce byla 85,3 %, neboť z těchto 127 

podaných ţádostí bylo schváleno 110. Největší úspěšnost vykazuje rok 2010  

(87,3 %), kdy při celkovém počtu podaných ţádostí 126 jich bylo 110 schváleno. 

Obecně lze říci, ţe kaţdoročně se zvedá jak počet podaných ţádostí,  

tak počet schválených ţádostí a tedy i úspěšnost.  

 

Městský úřad Kopřivnice, vedle dotací z Programu na podporu mládeţe, 

tělovýchovy a sportu, poskytuje rovněţ příspěvky své příspěvkové organizaci (viz 

kapitola 4.1.1). 

 

4.1.1 Hospodaření Správy sportovišť města Kopřivnice 

 
Příspěvková organizace hospodaří na základě zřizovatelem schváleného 

rozpočtu. Hospodaření Správy sportovišť města Kopřivnice jako příspěvkové 

organizace je kryto příjmy z hlavní a vedlejší činnosti a příspěvkem zřizovatele. 
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Veškeré peněţní prostředky, včetně prostředků získaných ze zřizovatelem 

povolené vedlejší činnosti, pouţívá příspěvková organizace pro svou hlavní činnost. 

Finanční prostředky můţe čerpat jen do výše rozpočtu stanoveného zřizovatelem  

na příslušný kalendářní rok a v souladu s věcným plněním. Hospodaření Správy 

sportovišť města Kopřivnice za sledované období 2005 – 2009 uvádí tabulka 4.4. 

 
 
Tab. 4.4 Hospodaření Správy sportovišť města Kopřivnice za sledované období 
2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 

Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 

SpSK celkem 15 578,1 16 100,2 17 604,8 16 777,0 18 565,7 19 286,4 

VH - 522,1 827,8 - 720,7 

 

 2008 2009 

Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 

SpSK celkem 21 832,3 21 691,5 23 899,5 24 137,3 

VH 140,8 - 237,8 
Zdroj: Rozpočty SpSK 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 
 
 

V roce 2005 (viz tab. 4.4) Správa hospodařila s mankem 522,1 tis. Kč, neboť 

příjmy (15 578,1 tis. Kč) byly niţší neţ výdaje v tomto roce (16 100,2 tis. Kč). V roce 

2007 činily celkové příjmy 17 604,8 tis. Kč a výdaje 16 777,0 tis. Kč, z čehoţ vyplývá,  

ţe Správa hospodařila s přebytkem ve výši 827,8 tis. Kč. V roce 2007 měla 

organizace deficit ve výši 720,7 tis. Kč, neboť příjmy dosahovaly výše 18 565,7 tis. 

Kč a výdaje 19 286,4 tis. Kč. Rok 2008 je pro organizace z pohledu hospodaření 

pozitivní, neboť příjmy jsou vyšší neţ výdaje a Správa vykazuje přebytek ve výši 

140,8 tis. Kč. Celkové příjmy organizace v roce 2009 činily 23 899,5 tis. Kč a celkové 

výdaje pak 24 137,3 tis. Kč. V roce 2009 skončilo hospodaření Správy sportovišť 

deficitem ve výši 237,8 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl z provozního hlediska 

ovlivněn zvýšenými náklady na opravy, a to zejména v areálu Zimního stadionu 

(oprava chladivových kompresorů a rozvodů chladící vody), koupaliště (nátěry 

bazénových van) a v lyţařském areálu (výstavba dětského vleku a opravy elektro 

zařízení).33 Výsledek je rovněţ ovlivněn niţšími příjmy za nájmy sportovních zařízení 

od sportovních klubů, které jsou závislé na výši poskytnutých dotací a finančních 

moţnostech jednotlivých sportovních klubů. Celkový objem prostředků na platy  

                                                 
33

 Výroční zpráva Správy sportovišť města Kopřivnice 2009. 
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byl stanoven ve výši 6 923 tis. Kč. Organizace v současné době zaměstnává 103 

zaměstnanců, coţ znamená, ţe na jednoho zaměstnance vychází průměrný roční 

plat asi 67 214 Kč. 34 

 

Příjmy Správy sportovišť města Kopřivnice lze za sledované období 2005  

aţ 2009 rozdělit na veřejné a soukromé, coţ ukazuje následující tabulka 4.5. 

 

Tab. 4.5 Finanční zdroje Správy sportovišť města Kopřivnice za období  
2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroje 2005 2006 2007 2008 2009 

Veřejné 9 889,0 11 327,8 12 103,5 14 054,2 15 619,9 

Soukromé 5 689,1 6 277,0 6 462,2 7 778,1 8 279,6 

Celkem 15 578,1 17 604,8 18 565,7 21 832,3 23 899,5 
Zdroj: Rozpočty SpSK 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 

 

Tabulka 4.5 podává přehled o výši veřejných a soukromých zdrojů Správy 

sportovišť města Kopřivnice za období 2005 – 2009. Veřejné zdroje jsou tvořeny 

podporou města Kopřivnice, jeţ zahrnuje příspěvek na provoz a investice.  

Do veřejných zdrojů se dále řadí dotace poskytované sportovním klubům na nájmy 

sportovních zařízení. Soukromými zdroji jsou výnosy z hlavní činnosti a ostatní zdroje 

jako jsou nájmy sportovních zařízení (mimo sportovní kluby), příjmy z reklam, prodeje 

tepla, aj. V tabulce je patrná rostoucí tendence celkových zdrojů příspěvkové 

organizace v jednotlivých letech. Z tabulky je v jednotlivých letech zřetelná převaha 

veřejných zdrojů nad zdroji soukromými. V průměru se veřejné zdroje podílí  

na celkových zdrojích 64 % a soukromé zdroje 36 %. Největší převaha veřejných 

finančních prostředků byla zaznamenána v roce 2007, kdy veřejné zdroje  

činily 12 103,5 tis. Kč (65,2 % celkových zdrojů) a soukromé zdroje byly ve výši  

6 262,2 tis. Kč (34,8 % celkových zdrojů). Nejniţší poměr veřejných zdrojů ku 

soukromým byl v roce 2009. Veřejné zdroje v tomto roce byly na úrovni  

15 619,9 tis. Kč (tedy 63,4 % z celkových zdrojů) a soukromé zdroje dosahovaly výše 

8 279,6 tis. Kč (34,6 % z celkových zdrojů). Procentuální podíl veřejných  

a soukromých finančních prostředků Správy sportovišť města Kopřivnice  

za sledované období 2005 aţ 2009 znázorňuje následující graf 4.3. 

 

                                                 
34

 Závěrečný účet Městského úřadu Kopřivnice 2009. 
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Graf 4.3 Podíl veřejných a soukromých zdrojů Správy sportovišť města 
Kopřivnice v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Rozpočty SpSK 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 

 

 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, poskytuje město Kopřivnice své příspěvkové 

organizaci – Správě sportovišť města Kopřivnice – příspěvek na provoz a investice. 

Výše těchto příspěvků za období 2005 aţ 2009, včetně procentuálního podílu  

na celkových příspěvcích SpSK, je uvedena v následující tabulce 4.6. 

 

Tab. 4.6 Příspěvky Správy sportovišť města Kopřivnice za období 2005 – 2010  
(v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Příspěvky SpSK  5 820,0 100 7 341,6 100 7 756,9 100 

    Příspěvek na provoz 5 820,0 100 7 241,6 98,6 7 692,4 99,2 

    Příspěvek na investice 0 0 100,0 1,4 64,5 0,8 

 

 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Příspěvky SpSK  12 608,0 100 10 069,0 100 10 778,4 100 

   Příspěvek na provoz 10 608,4 84,1 10 009,0 99,4 10 676,3 99,1 

   Příspěvek na investice 1 999,6 15,9 60,0 0,6 102,1 0,9 
Zdroj: Přehledy poskytnutých transferů 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 

 

Výše celkových příspěvků, které poskytlo město Kopřivnice své příspěvkové 

organizaci (viz tab. 4.6), se pohybuje v rozmezí od 5 820 tis. Kč do 12 608 tis. Kč. 

V nejniţší částce poskytlo město Kopřivnice podporu v roce 2005. V tomto roce  

se podpora týkala pouze příspěvku na provoz a příspěvek na investice byl nulový. 
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Příspěvek na provoz zahrnuje spotřebu materiálu, energie, opravy a údrţbu, 

cestovné, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, odpisy, ostatní sluţby, daně  

a poplatky a účelové prostředky. Účelové prostředky byly v jednotlivých letech 

vynaloţeny na opravu a údrţbu dětských hřišť, nákup branek, opravu oplocení, 

nákup vysoušečů, opravu kompresorů strojovny chlazení, snowboardpark či opravy 

sociálních zařízení na sportovištích. Naopak největší částku na provoz dostala 

příspěvková organizace v roce 2010, a to ve výši 10 676,3 tis. Kč,  

coţ se na celkových příspěvcích v tomto roce podílelo 99,1 %. Zbylých 0,9 % 

celkových příspěvků bylo poskytnuto na investice ve výši 102,1 tis. Kč. Největší 

objem finančních prostředků vynaloţilo město Kopřivnice v roce 2008, kdy celkové 

příspěvky činily 12 608 tis. Kč. Provozní příspěvek se v tomto roce na celkové dotaci 

podílel 84,1 % a dosahoval 10 608, 4 tis. Kč. Transfer na investice na rok 2008 byl 

stanoven ve výši 1 999,6 tis. Kč, coţ je největší částka za celé sledované období  

a představuje 15,9 % z celkových příspěvků v tomto roce. Investiční příspěvek na rok 

2008 byl vynaloţen na nákup traktoru, automobilu, bazénového vysavače a výstavbu 

lyţařského vleku. Příspěvek na investice byl v ostatních letech poskytován  

na výstavbu horolezecké stěny v areálu zimního stadionu, na nákup travní sekačky, 

dětského lyţařského vleku či zakoupení defibrilátoru včetně příslušenství.  

 

4.1.2 Zdroje financování vybraných organizací v Kopřivnici 

 

V poslední části kapitoly byly vybrány k analýze zdrojů financování dva 

sportovní kluby, jeţ kaţdoročně podporuje město Kopřivnice formou dotací. U obou 

těchto organizací byly porovnávány veřejné a soukromé zdroje za sledované období 

2005 aţ 2009.  

 

1) Sportovní klub Kopřivnice, o.s. 

Sportovní klub Kopřivnice je dobrovolný samosprávným sdruţením občanů, 

mládeţe a děti, za účelem uspokojování jejich zájmů zvláště o plavání, lehkou 

atletiku, triatlon, popřípadě další sportovní odvětví, jeţ jsou uznána národními 

svazovými pravidly a pravidly mezinárodní federace. Hlavním cílem Klubu  

je povzbudit ambice a aspirace svých členů, a to jak v kondičních nebo rekreačních 

formách, tak v různých výkonnostních stupních, a tím docílit upokojení jejich 

vlastních potřeb v péči o vlastní zdraví.  
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K dosaţení svého cíle Sportovní klub Kopřivnice: 

o zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů a sympatizantů, 

o pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů i příznivců, 

o vede své členy k dodrţování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany  

a bezpečné účasti při sportovních aktivitách, 

o přihlašuje své členy k účasti na sportovních utkáních, soutěţích a turnajích, 

o pořádá vlastní tréninky, soustředění, semináře, sportovní utkání, soutěţe  

a turnaje, 

o pořádá společenské i kulturní akce pro své členy a sympatizanty, 

o buduje, provozuje a udrţuje vlastní nebo svěřená sportovní, tělovýchovná  

a jiná zařízení, 

o získává podporu z veřejných i soukromých zdrojů.35 

 

V současnosti má Sportovní klub Kopřivnice 703 členů. Zdroje financování 

Sportovního klubu Kopřivnice zobrazuje tabulka 4.6. 

 

Tab. 4.7 Finanční zdroje Sportovního klubu Kopřivnice v období 2005 – 2009  
(v tis. Kč) 

Zdroje 2005 2006 2007 2008 2009 

Veřejné 1 505,0 1 801,0  1 564,0  1 509,0  1 573,0  

     Dotace a příspěvky od státu 275,0 323,0 245,0 115,0 55,0 

     Dotace od města Kopřivnice 1 230,0  1 478,0  1 319,0  1 394,0  1 518,0  

Soukromé 1 664,0  1 664,0  2 998,0  1 735,0  1 924,0  

     Vlastí příjmy 774,0 498,0 1582,0 582,0 686,0 

     Členské příspěvky 564,0  700,0  972,0  793,0  851,0 

     Příspěvky od FO a PO 326,0 466,0 444,0 360,0 387,0 

Zdroje celkem 3 169,0 3 465,0 4 562,0 3 244,0 3 497,0 
Zdroj: Interní materiály Sportovního klubu Kopřivnice 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011 

 

Tabulka 4.7 zachycuje výši soukromých a veřejných zdrojů Sportovního klubu 

Kopřivnice za sledované období 2005 – 2009. Z tabulky je patrné, ţe mimo rok 2006 

převládají soukromé zdroje nad veřejnými. Mezi veřejné zdroje můţeme zařadit 

dotace a příspěvky státu a dotace od města Kopřivnice. Dotace od města Kopřivnice 

se za sledované období pohybují od 1 230 tis. Kč do 1 518 tis. Kč a tvoří tak jednu  

ze základních sloţek finančních zdrojů klubu. Podíl soukromých a veřejných zdrojů 

na celkových zdrojích Sportovního klubu Kopřivnice znázorňuje graf 4.4. 

                                                 
35

 Stanovy Sportovního klubu Kopřivnice, 2011. 
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Graf 4.4 Podíl veřejných a soukromých zdrojů Sportovního klubu Kopřivnice 
v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály Sportovního klubu Kopřivnice 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011 

 

2) Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, o.s. 

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice je nezávislým dobrovolným 

občanským sdruţením fyzických a právnických osob, které se sdruţily za účelem 

společného provozování sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti. ASK působí 

zejména na území města Kopřivnice, ale vzhledem k provozované činnosti  

je sdruţením s působností na celém území České republiky. V souladu se svými 

zájmy usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeţi  

a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti. Asociace sportovních klubů Tatra 

Kopřivnice plní zejména tyto hlavní úkoly: 

o organizuje sportovní a tělovýchovnou činnost, 

o zvyšuje výkonnost svých členů organizováním tréninků a soutěţí, 

o dbá na dodrţování demokratických zásad rozhodování a vede své členy 

k čestnému jednání a řádné ţivotosprávě ve sportu i v osobním ţivotě, 

o vede své členy k dodrţování zdravotnických zásad a zásad úrazové zábrany, 

o rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti, 

o buduje, provozuje a udrţuje svá, jakoţ i pronajatá a propůjčená tělovýchovná  

a jiná zařízení, 

o hospodářskou činnost zabezpečuje tvorbou finančních prostředků.36 

                                                 
36

 Stanovy Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, 2011. 
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V současné době má Asociace sportovní klubů Tatra Kopřivnice 1 242 členů  

a sdruţuje 16 sportovních klubů, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Zdroje Asociace 

sportovních klubů uvádí tabulka 4.7. 

 
Tab. 4.8 Finanční zdroje Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice v období 
2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Zdroje 2005 2006 2007 2008 2009 

Veřejné 1 559 1652 1 682 866 1 178 

     Dotace a příspěvky od státu 456 541 530 18 17 

     Dotace od kraje 56 102 128 5 57 

     Dotace od města Kopřivnice 1 047 1 009 1 024 843 1 104 

Soukromé 1 016 1 055 887 1 172 933 

     Vlastí příjmy 218 141 80 91 97 

     Členské příspěvky 290 288 366 227 299 

     Příspěvky od FO a PO 508 626 441 854 570 

Zdroje celkem 2 575 2 707 2 569 2 038 2 111 
Zdroj: Výkazy zisků a ztrát 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 

 
Tabulka 4.8 vypovídá o výši soukromých a veřejných finančních prostředků 

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice za období 2005 – 2009. Z tabulky  

je zřejmá převaha veřejných zdrojů nad soukromými. Pouze v roce 2008 převaţují 

soukromé zdroje nad veřejnými, neboť Asociace dostala menší objem prostředků  

od kraje a státu. Dotace od města Kopřivnice se ve sledovaném období pohybují 

v průměru kolem 1 000 tis. Kč a tvoří tak největší část zdrojů Asociace. Následující 

graf 4.5 uvádí podíl veřejných a soukromých zdrojů ASK Tatra Kopřivnice. 

 
Graf 4.5 Podíl veřejných a soukromých zdrojů Asociace sportovních klubů 
Tatra Kopřivnice v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Výkazy zisků a ztrát 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 
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5 Zhodnocení financování sportu městem Kopřivnice 

 

Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na zhodnocení financování 

sportu městem Kopřivnice. Nejprve budou zhodnoceny celkové dotace poskytnuté  

na financování sportu v Kopřivnici ve vztahu k celkovým výdajům Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu a poté k celkovým výdajům Městského úřadu Kopřivnice. 

Další část kapitoly je věnována doporučením k získání cizích zdrojů na financování 

sportu na území města Kopřivnice a k sníţení vlastních zdrojů.  

 

5.1 Zhodnocení celkových dotací na financování sportu v Kopřivnici 

 

V této podkapitole se budu nejprve zabývat zhodnocením celkových dotací 

poskytovaných na financování sportu v Kopřivnice ve vztahu k celkovým výdajům 

Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu. Celkové dotace na sport zahrnují 

dotace Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu a také provozní  

a investiční příspěvky Správě sportovišť města Kopřivnice, tedy příspěvkové 

organizaci města. Jiţ dříve bylo zmíněno, ţe dotace Programu na podporu mládeţe, 

tělovýchovy a sportu se poskytují na nájmy, činnost, tradiční akce a reprezentaci.   

V následující tabulce 5.1 je provedeno zhodnocení procentuálního podílu 

celkových dotací na sport na výdajích Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu.  

 
Tab. 5.1 Podíl celkových dotací na sport na výdajích Oddělení školství, kultury 
a cestovního ruchu za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

Výdaje 
2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Oddělení ŠKaCR 65 891,8 100 57 380,2 100 42 421,3 100 
Celkové dotace 
na sport 

13 954,8 21,2 14 023,5 24,4 14 133,9 33,3 

 

Výdaje 
2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Oddělení ŠKaCR 71 937,3 100 74 670,1 100 87 406,2 100 

Celkové dotace 
na sport 

18 998,1 26,4 18 265,7 24,5 18 768,4 21,5 

Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Z tabulky 5.1 je zřejmé, ţe se procentuální podíl celkových dotací na sport  

na výdajích Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu v letech 2005 - 2010 



 51 

pohybuje v rozmezí od 21,1 % do 33,3 %. Největší podíl byl zaznamenán v roce 

2007, coţ bylo způsobeno tím, ţe kultura a cestovní ruch byly vedeny mimo toto 

Oddělení a tedy výdaje Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu byly v tomto 

roce niţší. Graf 5.1 pak lépe znázorňuje podíl celkových dotací na sport na výdajích 

Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu. 

 
Graf 5.1 Podíl celkových dotací na sport na výdajích Oddělení školství, kultury 
a cestovního ruchu za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 
Dá se říci, ţe celkové dotace poskytované na financování sportu v Kopřivnici 

dosahují v průměru čtvrtiny celkových výdajů Oddělení školství, mládeţe  

a cestovního ruchu, coţ povaţuji za uspokojující vzhledem k velikosti Oddělení. 

 

Druhá část této podkapitoly je věnována zhodnocení celkových transferů  

na financování sportu v Kopřivnici k celkovým výdajům Městského úřadu Kopřivnice. 

Městský úřad Kopřivnice je členěn na 7 odborů a 25 oddělní (viz kapitola 3.1),  

kdy Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu zaobírá velikostí svých výdajů 

jeden z větších podílů na celkových výdajích MěÚ Kopřivnice (viz příloha 2). 

V následující tabulce 5.2 je viditelné, ţe se celkové dotace na sport podílejí  

na celkových výdajích Městského úřadu Kopřivnice za období 2005 – 2010  

od 2,4 % do 3,2 %. 
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Tab. 5.2 Podíl celkových dotací na sport na výdajích Městského úřadu 
Kopřivnice za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 

Výdaje 
2005 2006 2007 

Kč % Kč % Kč % 

Výdaje MěÚ 
Kopřivnice 

507 272,6   100 590 591,7 100 525 709,1 100 

Celkové dotace 
na sport 

13 954,8 2,8 14 023,5 2,4 14 133,9 2,7 

 

Výdaje 
2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % 

Výdaje MěÚ 
Kopřivnice 

595 103,0 100 590 194,3 100 659 707,8 100 

Celkové dotace 
na sport 

18 998,1 3,2 18 265,7 3,1 18 768,4 2,8 

Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

Největší podíl dotací na sport na celkových výdajích Městského úřadu 

Kopřivnice byl zaznamenán v roce 2008, kdy dotace na sport činila 18 998,1 tis. Kč,  

coţ představuje 3,2 % celkových výdajů Městského úřadu. Naopak nejniţší podíl  

je viditelný v roce 2006. V tomto roce činila dotace na sport 14 023,5 tis. Kč  

a zaobírala 2,4 % z celkových výdajů MěÚ Kopřivnice. O výši procentuálních podílů 

dotací na sport na celkových výdajích Městského úřadu Kopřivnice vypovídá graf 5.2. 

 

Graf 5.2 Podíl celkových dotací na sport na výdajích Městského úřadu 
Kopřivnice  za období 2005 – 2010 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály Odd. ŠKaCR 2005 – 2010, vlastní zpracování, 2011. 
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V průměru se poskytnuté dotace na sport na celkových výdajích Městského 

úřadu Kopřivnice pohybuje okolo necelých 3 %. Podporu směřující na financování 

sportu na území města Kopřivnice povaţuji za vyhovující. 

 

5.2 Doporučení k získání cizích zdrojů na financování sportu 

 

Tato podkapitola se věnuje moţnosti získání cizích zdrojů na financování 

sportu v Kopřivnici. V současné době Městský úřad Kopřivnice financuje sport  

na svém území pouze z vlastních rozpočtových zdrojů. Jelikoţ je Česká republika  

od května roku 2004 členským státem Evropské unie mohl by Městský úřad 

Kopřivnice získat finanční prostředky z tohoto zdroje. 

Evropská unie prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 

(neboli kohezní politika) usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj 

všech svých členských států a jejich regionů. Hlavním cílem této politiky je zmírnění 

rozdílů v ţivotní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi Evropské 

unie. Důraz je zde kladen na udrţitelný růst, inovace a konkurenceschopnost,  

ale také na vytváření otevřené, flexibilní a soudrţné společnosti s vysokou mírou 

zaměstnanosti. Evropská unie na tuto politiku vynakládá více neţ třetinu svého 

rozpočtu. Hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti představují fondy Evropské unie. Evropská unie má k dispozici tři hlavní 

fondy, jeţ se dělí na: 

o Strukturální fondy 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

o Fond soudrţnosti (FS) 

 

Česká republika si sjednává s Evropskou komisí operační programy, jeţ jsou 

strategické dokumenty spojující priority hospodářské a sociální soudrţnosti Evropské 

unie a individuální zájmy členských zemí. Operační programy zprostředkovávají 

mezistupeň mezi konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech  

a regionech a třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS). Zastřešujícím 

orgánem pro všechny operační programy v České republice je Národní orgán  

pro koordinaci. Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jeţ je pro období 

2007 – 2013 ustaveno centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky 
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hospodářské a sociální soudrţnosti. Česká republika si pro období 2007 - 2013 

dohodla 26 operačních programů. Osm operačních programů je určeno tématicky 

(např. na dopravu, podnikání, zaměstnanost, ţivotní prostředí, vědu a vzdělávání)  

a sedm regionálně (na Moravskoslezsko, Severovýchod, Střední Moravu, atd.) 

Ostatní operační programy jsou zaměřeny na přeshraniční, meziregionální  

a nadregionální spolupráci či zabezpečují technickou, administrativní a výzkumnou 

základnu pro realizaci kohezní politiky.37 

 

Městský úřad Kopřivnice by, dle dostupných informací, mohl získat finanční 

prostředky na financování sportu na svém území z regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko. 

 

5.2.1 Regionální operační program Moravskoslezsko 

 

Regionální operační program (ROP) Moravskoslezsko je určen pro region 

soudrţnosti Moravskoslezsko, jeţ je totoţný s Moravskoslezským krajem. ROP 

Moravskoslezsko je zaměřen na vylepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu 

včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury  

i sluţeb cestovního ruchu, na přípravu menších podnikatelských ploch  

a také zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově zejména prostřednictvím 

zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Globálním cílem  

je urychlit rozvoj Moravskoslezského regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost 

efektivnějším vyuţitím jeho potenciálu, zejména zvyšováním kvality ţivota obyvatel  

a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci  

i volný čas. O podporu z tohoto ROP mohou ţádat kraje, obce, svazky obcí, 

organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, Správa ţelezniční dopravní 

cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská 

zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané,  

aj. Řídícím orgánem regionálního operačního programu Moravskoslezsko  

je Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko.  

                                                 
37

 FONDY EVROPSKÉ UNIE, Informace o fondech EU [online] 2011. [cit. březen 2011]. Dostupné  

z WWW:  <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi 

regionální operační programy v cíli Konvergence a je financován z Evropského fondu 

regionální rozvoje (ERDF). Z fondů Evropské unie je pro regionální operační program 

Moravskoslezsko vyčleněno 716,09 mil. Eur, coţ činí zhruba 2,68 % veškerých 

prostředků určených z fondů Evropské unie pro Českou republiku v programovém 

období 2007 – 2013. Navíc má být financování programu navýšeno z českých 

veřejných zdrojů o dalších 126,37 mil. Eur. 

Regionální operační program regionu soudrţnosti Moravskoslezsko je členěn 

do 5 prioritních os, které jsou členěny na oblasti podpory. Oblasti podpory vymezují, 

jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Tyto prioritní 

osy jsou: 

o Regionální infrastruktura a dostupnost, 

o Podpora prosperity regionu, 

o Rozvoj měst, 

o Rozvoj venkova, 

o Technická pomoc. 

 

Pro Městský úřad Kopřivnice by byly vhodné, k získání finančních prostředků  

na podporu sportu, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionů a prioritní osa  

3 – Rozvoj měst. Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionů – se zaměřuje  

na modernizace vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů  

pro zájmové vzdělávání, rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních  

a zdravotních sluţeb, výstavbu či obnovu vybavenosti v oblasti sportu, revitalizace 

a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví, 

rozvoj turistických, cykloturistických a naučných tras, aj.  Na tuto prioritní osu bylo 

v programovém období 2007 – 2013 z fondů Evropské unie vyčleněno 182,2 mil Eur, 

coţ je 25,45 % z prostředků ROP Moravskoslezsko. Prioritní osa 3 – Rozvoj měst -  

je zaměřena na zvyšování turistické atraktivity, zkvalitnění a rozšíření kulturního, 

sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podporu zdravého způsobu 

ţivota, sluţby pro rodiče s dětmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu 

ovzduší, vybavení pro dopravní obsluţnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, 

výstavbu, obnovu, rekonstrukce a vybavení zařízení pro sluţby obyvatelstvu  

a podnikům, aj. Na prioritní osu – Rozvoj měst – bylo z fondů Evropské unie 
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vyčleněno 170,1 mil. Eur, coţ představuje 23,75 % prostředků regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko v programovém období 2007 – 2013.38 

O dotace z ROP Moravskoslezsko se můţe Městský úřad Kopřivnice ucházet 

prostřednictvím zpracovaných projektů, jejichţ zaměření vymezuje zacílení podpory  

z programu do různých oblastí. Poté by Městský úřad Kopřivnice zpracoval ţádost  

o dotaci z ROP Moravskoslezsko, která by byla hodnocena. Rozhodnutí o dotaci 

provede Výbor Regionální rady na základě seznamu hodnotitelů a dotace budou 

poskytnuty na projekty s nejvyšším bodovým hodnocením.39 

Dle mého názoru by finanční prostředky z regionální operačního programu 

Moravskoslezsko mohly Městskému úřadu Kopřivnice ulehčit financování sportu  

ve městě. Došlo by také k ušetření vlastních rozpočtových zdrojů, jeţ v současné 

době zcela financují sport v Kopřivnici.  

 

5.3 Doporučení ke sníţení výdajů na sport v Kopřivnici 

  

Jelikoţ město Kopřivnice zabezpečuje financování sportu pouze z vlastních 

rozpočtových zdrojů, je tato podkapitola zaměřena na doporučení vedoucí ke sníţení 

výdajů na sport. Výdaje na sport, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.2, zahrnují 

provozní výdaje, dotace Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy  

a sportu, provozní a investiční příspěvek Správě sportovišť města Kopřivnice  

a ostatní výdaje. Právě provozní a investiční příspěvky příspěvkové organizaci tvoří 

v letech 2005 aţ 2010 největší část výdajů Oddělení školství, kultury a cestovního 

ruchu v oblasti sportu. V tabulce 5.3 je uvedeno, kolik finančních prostředků 

vynaloţilo město Kopřivnice ve formě příspěvků Správě sportovišť města Kopřivnice 

za období 2005 – 2010. 

 

Tab. 5.3 Celková výše příspěvků Správě sportovišť Kopřivnice od města 
Kopřivnice (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvky od 
zřizovatele 

5 820,0 7 341,6 7 756,9 12 608,0 10 069,0 10 778,4 

Celkem 54 373,9 
Zdroj: Přehledy poskytnutých transferů 2005 – 2009, vlastní zpracování, 2011. 

                                                 
38

 Prováděcí dokument Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007 – 2013, 2008. 
39

 PORTÁL DOBRÁ RADA, Cesta projektem [online] 2011. [cit. březen 2011]. Dostupné z WWW: 
<http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/cesta-projektem>.   



 57 

Z výše uvedené tabulky 5.3 je moţno vyčíst, jaké výše dosahuje celkový 

příspěvek Správě sportovišť města Kopřivnice za období 2005 aţ 2010. Celkově  

město Kopřivnice za sledované období vydalo příspěvkové organizaci  

ze svého rozpočtu 54 373,9 tis. Kč. 

 Aby mohlo město Kopřivnice sníţit výdaje na financování Správy sportovišť 

města Kopřivnice, zrušilo by tuto příspěvkovou organizaci, ale ponechalo si majetek. 

Tento majetek, ve formě sportovních areálů, by poté mohlo město Kopřivnice 

pronajímat sportovním klubům, jeţ mají právní formu občanských sdruţení. 

Sportovní kluby by se u pronajatých sportovních areálů staraly o provoz. V konečném 

důsledku by došlo k úspoře výdajů, neboť by jiţ město Kopřivnice nemuselo 

poskytovat příspěvky na provoz a investice příspěvkové organizaci a sportovním 

klubům by nebyly poskytovány dotace na nájmy sportovních areálů. Avšak na druhou 

stranu by město Kopřivnice muselo sportovním klubům poskytovat dotace na provoz 

těchto sportovních areálů, poněvadţ by jim vlastní prostředky nestačily.  

V případě tohoto doporučení je třeba zváţit, zda by se sportovní kluby byly 

schopny o tento pronajatý majetek starat a nebyly závislé pouze na dotaci,  

jeţ by jim město Kopřivnice poskytlo na provoz pronajatých sportovních areálů, 

neboť v současnosti dostávají sportovní kluby z veřejných zdrojů kaţdoročně méně 

finančních prostředků. 
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6 Závěr 
 

Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí ţivota 

kaţdé obce. Péče o sport patří mezi hlavní úkoly obcí a legislativní podmínky  

pro rozvoj sportu jsou vymezeny v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,  

ve znění pozdějších předpisů. V rámci sportovní politiky, jeţ se odvíjí od potřeb obcí 

a vychází z jejich kulturně historických tradic, se obce spolupodílejí na financování 

sportu a sportovních zařízení a současně koordinují činnost sportovních subjektů  

ve prospěch obcí a kontrolují efektivnost vynaloţených veřejných zdrojů. Sportovní 

subjekty pak realizují zpětnou kontrolu vůči obci. Všechny obce, včetně města 

Kopřivnice, uznávají zodpovědnost za zajišťování sportu na svém území,  

a proto vytvářejí vhodné podmínky svým občanům pro provozování sportu  

a volnočasových aktivit. 

 

Diplomová práce se zabývala financováním sportu městem Kopřivnice.  Cílem 

diplomové práce bylo zhodnotit financování sportu městem Kopřivnice za sledované 

období 2005 aţ 2010, a tento cíl byl splněn. Pouze u Správy sportovišť města 

Kopřivnice, příspěvkové organizace a dvou vybraných sportovních klubů bylo 

sledovaným obdobím léta 2005 aţ 2009, neboť v době vypracování diplomové práce 

nebyly podklady za rok 2010 k dispozici.  

 

První ověřovaná hypotéza diplomové práce vycházela z tvrzení, ţe město 

Kopřivnice na svém území financuje sport převáţně z vlastních zdrojů Městského 

úřadu Kopřivnice. Tato hypotéza byla potvrzena, neboť z čtvrté kapitoly vyplývá,  

ţe město Kopřivnice zabezpečuje financování sportu pouze z vlastních rozpočtových 

zdrojů. Oblast sportu na Městském úřadě Kopřivnice spadá do kompetencí Oddělení 

školství, kultury a cestovního ruchu. Výdaje tohoto Oddělení na sport se pohybují  

ve sledovaném období 2005 aţ 2010 v rozmezí 21,5 – 45,5 % celkových výdajů 

Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu. Největší 45,5 % podíl byl zaznamenán   

v roce 2007, kdy výdaje Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu nezahrnovaly 

výdaje na kulturu a cestovní ruch, neboť tyto oblasti byly vedeny jako samostatné 

Oddělení pod Odborem informací a vnějších vztahů. V průměru se výdaje na sport 

pohybují kaţdoročně okolo 18 000 Kč. Je nutno zmínit, ţe výdaje Oddělení školství, 

kultury a cestovního ruchu nezahrnují investice do nemovitého majetku v oblasti 
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sportu, jeţ jsou vedeny pod Odborem majetku města, a tato problematika nebyla 

v diplomové práci řešena. V závěru páté kapitoly bylo navrţeno doporuční pro město 

Kopřivnici k získání finančních prostředků z cizích zdrojů na financování sportu.  

Dle dostupných informací by Městský úřad Kopřivnice mohl získat také cizí zdroje  

na financování sportu, a to z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

Regionální OP Moravskoslezsko je členěn do 5 prioritních os, z nichţ dvě by město 

Kopřivnice mohlo vyuţít k získání finančních prostředků na sport. Jedná se o prioritní 

osu 2 – Podpora prosperity regionů a prioritní osu 3 – Rozvoj měst. 

 

Druhá ověřovaná hypotéza, jeţ vycházela z předpokladu, ţe celkové dotace 

na sport z rozpočtu Městského úřadu Kopřivnice jsou poskytovány do maximální 

výše 5 % celkových výdajů tohoto úřadu, byla potvrzena na základě zhodnocení 

v páté kapitole. Celkové dotace na sport zahrnují dotace Programu na podporu 

mládeţe, tělovýchovy a sportu a provozní a investiční příspěvky Správě sportovišť 

města Kopřivnice. Při zpracování diplomové práce nastal v letech 2005 a 2006 

problém s jednotností dat, kdy byla vyuţívána jiná metodika u evidence dotací  

na sport v rámci Programu na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu. Musely být 

provedeny propočty pro srovnatelnost získaných údajů v jednotlivých letech. Celkové 

dotace na financování sportu v Kopřivnici byly zhodnoceny ve vztahu k celkovým 

výdajům Městského úřadu Kopřivnice. Z vypočítaných údajů je patrné, ţe se celkové 

dotace poskytnuté na financování sportu na celkových výdajích Městského úřadu 

Kopřivnice pohybují v průměru okolo necelých 3 %, coţ povaţuji za vyhovující.  

 

Závěrem lze tedy říci, ţe v diplomové práci bylo dosaţeno naplnění cíle  

a potvrzení obou stanovených hypotéz. Vyuţití této diplomové práce je zejména  

u Městského úřadu Kopřivnice pro snadnější přehled o poskytnutých finančních 

prostředcích na sport za sledované období 2005 aţ 2010.  
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Příloha č. 1 

 

Programy státní podpory sportu 2010 

Tématická oblast: 

A) Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů 

Podpora v této oblasti je určena specifickému okruhu občanských sdruţení – sportovních svazů    

zabezpečujících sportovní reprezentaci a přípravu talentů. 

Program I – Sportovní reprezentace ČR 

Hlavním cílem je podpora sportovní přípravy reprezentantů v kategoriích dospělých a juniorů  

a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěţích. Dále také roční podpora olympijského 

cyklu, která se zaměřuje na sportovní přípravy reprezentačních týmů u sportů zařazených  

do programu Olympijských her. V neposlední řadě lze do tohoto programu zařadit podporu 

významných sportovních akcí pořádaných v ČR v kalendářním roce či podporu sportovních akcí 

velkého rozsahu pořádaných v ČR přesahující období jednoho kalendářního roku.  

Program II – Sportovní centra mládeže 

Hlavním úkolem programu je subvence projektů sportovní přípravy talentovaných sportovců 

dorostenecké a juniorské kategorie. Zpravidla se jedná o věkovou kategorii 15 – 19 let, pokud 

MŠMT nebo mezinárodní pravidla nestanoví jinak. Věkové kategorie junioři a senioři se spojují  

u zdravotně postiţených sportovců. 

Program III – Sportovní talent 

Cílem programu je podpora sportovně talentované mládeţe v občanských sdruţeních. Podpora 

je určena na činnost jednotlivců, oddílů, nebo klubů s určením na výcvikové tábory, testování 

sportovců, kontrolní sportovní srazy, okresní a krajské výběry a jejich soutěţe a republikové 

výběry mládeţe. 

Program IV – Sportovní střediska 

Hlavní cílem tohoto programu je podpora sportovní přípravy talentů věkové kategorie 10 – 15 

let. Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný prostřednictvím vybraných sportovních svazů  

a je zde moţno vyuţít spolupráci se zástupci základních škol. Program je doplněn o podporu 

základní sportovní přípravy dětí, zpravidla ve věkové kategorii 6 – 15 let, které jsou zařazeny  

do systému všeobecné přípravy sportovních talentů.  

B) Podpora tělovýchovy – oblast Veřejně prospěšných programů 

Podpora této oblasti je zaměřena na občanská sdruţení, která zajišťují celoroční sportovní  

a tělovýchovnou činnost nebo realizují otevřené a jednorázové sportovní či tělovýchovné akce. 

Ţádost musí být předloţena nestátní neziskovou organizací s celostátní působností a musí mít 

celostátní charakter. Pouze v Programu VI. jsou realizovány projekty zaměřené na školní 

sportovní činnost, včetně účasti na mezinárodních soutěţích.  
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Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 

V rámci tohoto programu jsou podporovány projekty vedoucí k celoţivotním pohybovým 

aktivitám občanů s prioritami a s účelovým zaměřením na: 

o pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeţe ve věkové kategorii 6 – 18 let, 

o otevřené sportovní a tělovýchovné akce, včetně jednorázových kampaní specializovaných    

      na zdravý a aktivní ţivotní styl, 

o projekty orientované na pohybové aktivity občanů starších 60 let, 

o vzdělávání dobrovolných pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti sportu  

      pro všechny, mimo trenérů a rozhodčích sportovních svazů,  

o tělovýchovnou reprezentaci. 

Program VI – Sport a škola 

Tento program je zaměřen na vytváření podmínek pro široké sportovní aktivity a soutěţe ţáků  

a studentů škol, kteří jsou členy školních sportovních klubů a vysokoškolských sportovních 

organizací. Ţadatelem můţe být nestátní nezisková organizace se zaměřením na školní, 

studentské nebo univerzitní sportovní činnosti. Program je účelově zaměřen na: 

o pravidelnou sportovní činnost ţáků školních a univerzitních sportovních klubů  

ve věkové kategorii 6 – 26 let a soutěţe ţáků a studentů školních a univerzitních 

sportovních klubů republikového charakteru, 

o pohybové aktivity specializované na zdravotně oslabené ţáky a studenty, 

o podporu projektů Center sportu na školách, 

o mezinárodní soutěţe ţáků a studentů škol, které jsou sdruţeny ve sportovních 

Mezinárodních školských a studentských organizacích pořádaných v České republice.  

Program VII – Sport zdravotně postižených 

Hlavním úkolem tohoto programu je podpora vytváření podmínek pro aktivní pohybové činnosti 

a integraci zdravotně postiţených občanů.  Program je účelově zaměřen na zapojení dospělých 

i mládeţe do pravidelné sportovní činnosti a podporu mezinárodních soutěţí zdravotně 

postiţených sportovců, které jsou pořádány na území České republiky. Ţádost o podporu 

mohou podat pouze specializovaná sportovní sdruţení s celostátní působnosti. Členská 

základna těchto sdruţení musí být tvořena nejméně z 90 % zdravotně postiţenými občany  

a jejich nezbytným doprovodem a musí provozovat převáţně paralympijské a deaflympijské 

sporty. Ţádost předkládá nestátní nezisková organizace působící v oblasti zdravotně 

postiţených sportovců, kde členskou základnu tvoří minimálně 400 členů.  

Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

Podpora v rámci tohoto programu je neinvestičního charakteru a slouţí k zabezpečování údrţby 

a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení v oblasti sportu se zaměřením na: 

o udrţování a provozování sport. a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce, 

o udrţování technických prostředků, strojů a zařízení slouţících ke sportovní činnosti  

ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu nestátní neziskové organizace, 

o udrţování a provozování sportovních zařízení slouţících k přípravě reprezentantů  

a sportovních talentů ve vlastnictví nebo výpůjčce. 
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C) Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

Cílem programu je vytváření a zlepšování technických podmínek v oblasti sportovní 

infrastruktury. Dotace jsou poskytovány na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací. 

Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy sportovních org. 

Tento program je členěn na dva podprogramy: 

1. Podprogram 233512 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací, 

o příjemce dotace mohou být nestátní neziskové organizace v oblasti sportu, případně   

      města a obce s dlouhodobou nájemní smlouvou s nestátní neziskovou organizací, 

2. Podprogram 233513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní 

reprezentace, 

o příjemci dotací jsou resortní sportovní centra a občanská sdruţení zabezpečující 

systém přípravy státní sportovní reprezentace a talentované mládeţe. 

Zdroj: Státní podpora sportu pro rok 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 

 

 

Programy státní podpory sportu 2011 

Od roku 2011 dochází ke sníţení počtu vyhlášených programů z původního počtu 9 na 5 programů 

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

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

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

Tématická oblast: 

A)  Oblast Státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů  

B) Oblast Všeobecné sportovní činnosti  

C) Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku  

Zdroj: Státní podpora sportu pro rok 2011, vlastní zpracování, 2011. 
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Příloha č. 2 

 

Hospodaření Městského úřadu Kopřivnice v letech 2005 - 2010 

Rok 2005 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 1 632,2 0,32 23 891,9  4,70 

Odbor informatiky a vnitřní správy 0,0 0,00 10 484,7  2,07 

Odbor informací a vnějších vztahů 35,5 0,01 1 896,2  0,36 

Odbor školství, kultury a sportu 1 079,9 0,21 65 891,8  13,00 

Obecní ţivnostenský úřad 700,0 0,14 0,0  0,00 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 0,00 64 450,7  12,70 

Kancelář tajemníka 50,0 0,01 67 101,7  13,20 

Oddělení krizového řízení 3,8 0,01 438,0  0,08 

Odbor správní 1 460,0 0,29 61,9  0,01 

Oddělení kontroly 0,0 0,00 100,0  0,02 

Odbor právní 0,0 0,00 300,0  0,05 

Stavební úřad 170,0 0,03 20,0 0,01 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 625,0 0,52 1 490,0  0,30 

Odbor územního plánování a památkové péče 0,0 0,00 4 356,0  0,90 

Městská policie 402,0 0,08 9 373,5  1,80 

Odbor správy majetku města a investic 51 300,9 10,11 149 466,8  29,50 

Odbor bytového hospodářství 58 104,0 11,45 28 512,5  5,60 

Odbor financí 389 709,3 76,82 79 436,9  15,70 

Úhrn za město Kopřivnice  507 272,6   100,00 507 272,6   100,00  

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2005, vlastní úprava, 2011. 

 
 
Rok 2006 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 2 025,5  0,34 26 539,2  4,50 

Odbor informatiky a vnitřní správy 0,0  0,00 14 792,8  2,50 

Odbor informací a vnějších vztahů 4 083,5  0,69 6 972,7  1,20 

Odbor školství, kultury a sportu* 16 451,4  2,78 57 380,2  9,70 

Obecní ţivnostenský úřad 700,0  0,12 0,0  0,00 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 16,0  0,01 65 511,5  11,10 

Kancelář tajemníka 912,6  0,15 70 737,1  12,00    

Oddělení krizového řízení 0,0  0,00 9 443,1  1,60 

Odbor správní 1 550,0  0,26 976,6  0,20 

Oddělení kontroly 0,0  0,00 0,0  0.00 

Odbor právní 0,0  0,00 250,0  0,03 

Stavební úřad 180,0  0,03 20,0  0,01 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 4 650,0  0,79 1 570,0  0,26 

Odbor územního plánování a památkové péče 0,0  0,00 2 620,0  0,40 

Městská policie 519,0  0,09 9 329,0  1,60 

Odbor správy majetku města a investic 47 350,8  8,02 197 751,2  33,50 

Odbor bytového hospodářství 44 194,0  7,48 41 047,0  6,90 

Odbor financí 467 958,9  79,24 85 651,3  14,50 

Úhrn za město Kopřivnice  590 591,7    100,00 590 591,7  100,00  

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2006, vlastní úprava, 2011. 
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Rok 2007 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 2 656,0  0,51 24 882,2  4,70 

Odbor informatiky a vnitřní správy 50,0  0,01 13 074,0  2,50 

Odbor informací a vnějších vztahů 795,2  0,15 20 661,4  3,90 

Oddělení strategického plánování 120,0  0,02 1 256,0  0,20    

Odbor školství, kultury a sportu 1 617,9  0,31 42 421,3  8,00 

Obecní ţivnostenský úřad 700,0  0,13 0,0  0,00 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 940,0  0,18 92 324,6  17,80 

Kancelář tajemníka 1 967,0  0,37 75 611,6  14,40 

Oddělení krizového řízení 144,8  0,03 4 066,6  0,70 

Odbor správní 1 470,0  0,28 96,0  0,02 

Oddělení kontroly 0,0  0,00 0,0  0,00 

Odbor právní 0,0  0,00 300,0  0,06 

Stavební úřad 120,0  0,02 20,0  0,01 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 5 762,3  1,10 2 030,0  0,40 

Odbor územního plánování a památkové péče 0,0  0,00 2 162,0  0,41 

Městská policie 753,0  0,14 9 994,0  1,90 

Odbor správy majetku města a investic 18 215,1  3,46 111 236,9  21,20 

Odbor bytového hospodářství 35 624,5  6,78 28 757,5  5,40 

Odbor financí 454 773,3  86,51 96 815,0  18,40 

Úhrn za město Kopřivnice  525 709,1    100,00 525 709,1  100,00  

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2007, vlastní úprava, 2011. 

 
 
Rok 2008 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí 3 106,2 0,52 27 053,8 4,50 

Odbor informatiky 0,0 0,00 4 895,0 0,80 

Oddělení vnitřní správy 0,0 0,00 7 904,3 1,30 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů* 2 185,9 0,37 71 937,3 12,10 

Obecní ţivnostenský úřad 585,0 0,10 0,0 0,00 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 569,0 0,10 88 901,5 14,90 

Oddělení personální 2 521,7 0,42 88 936,9 15,00 

Krizový koordinátor 0,0 0,00 130,0 0,02 

Odbor správní 2 015,0 0,34 517,0 0,09 

Oddělení kontroly 0,0 0,00 0,0 0,00 

Odbor právní 0,0 0,00 250,0 0,04 

Stavební úřad 90,0 0,01 60,0 0,01 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 6 823,0 1,15 1 365,0 0,23 

Odbor územního plánování a památkové péče 0,0 0,00 2 235,0 0,38 

Městská policie 738,0 0,12 9 488,0 1,60 

Odbor rozvoje města 30 498,5 5,12 136 623,3 23,00 

Odbor bytového hospodářství 79 905,6 13,43 28 489,6 4,80 

Odbor financí 466 065,1 78,32 126 316,3 21,23 

Úhrn za město Kopřivnice  595 103,0   100,00 595 103,0 100,00  

* zahrnuje oblast sportu 

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2008, vlastní úprava, 2011. 
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Rok 2009 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí 2 566,4  0,43 25 536,6  4,30 

Odbor informatiky 48,6  0,01 3 857,5  0,70 

Oddělení vnitřní správy 34,4  0,01 4 506,6  0,80 

Oddělení školství, kultury a cest. ruchu* 3 064,6  0,52 74 670,1  12,70 

Obecní ţivnostenský úřad 449,4  0,07 0,0  0,00 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 80 420,0  13,63 86 117,3  14,60 

Oddělení personální 3 448,8  0,58 87 390,2  14,80 

Krizový koordinátor 0,0  0,00 90,9  0,02 

Odbor správní 2 104,6  0,36 452,3  0,07 

Odbor právní 328,9  0,05 83,4  0,01 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 4 931,2  0,84 1 070,2  0,20 

Odbor stavebního úřadu, územ. plánování a 
památkové péče 167,4  0,03 1 272,0  

0,20 

Městská policie 867,8  0,15 9 735,9  1,60 

Odbor rozvoje města 15 517,8  2,63 63 224,9  10,70 

Odbor majetku města 34 759,0  5,89 107 656,9  18,20 

Odbor financí 441 486,4  74,80 124 529,5  21,10 

Úhrn za město Kopřivnice  590 194,3    100,00 590 194,3  100,00  

* zahrnuje oblast sportu 

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2009, vlastní úprava, 2011. 
 

 
Rok 2010 (v tis. Kč) 

Odbor – organizační sloţka 
Příjmy Výdaje 

Kč % Kč % 

Odbor ţivotního prostředí 4 733,1          0,72 25 129,0  3,80 

Oddělení informatiky 22,2  0,003 3 198,3  0,50 

Oddělení vnitřní správy 4,2  0,001 3 657,2  0,60 

Oddělení školství, kultury a cest. ruchu* 21 365,9  3,24 87 406,2  13,20 

Oddělení vnějších vztahů 1,5  0,00 1 555,5  0,20 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 91 969,6  13,94 96 211,5  14,60 

Oddělení personální 5 641,9  0,855 86 501,4  13,10 

Krizový koordinátor 0,0  0,00 101,1  0,03 

Odbor správních činností 7 450,8  1,13 1 121,5  0,20 

Manaţer kvality 3 315,7  0,50 1 843,5  0,30 

Oddělení soukromoprávní 24,5  0,00 19,6  0,01 

Odbor stavebního úřadu, územ. plánování a 
památkové péče 196,6  0,03 397,4  

0,06 

Městská policie 796,0  0,121 9 177,2  1,40 

Odbor rozvoje města 54 167,8  8,21 121 782,6  18,5 

Odbor majetku města 75 091,4  11,38 96 380,7  14,5 

Odbor financí 394 926,6  59,87 125 225,1  19,0 

Úhrn za město Kopřivnice  659 707,8   100,00 659 707,8  100,00  

* zahrnuje oblast sportu 

Zdroj: Rozpočet Městského úřadu Kopřivnice 2010, vlastní úprava, 2011. 
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Příloha č. 3 
 

Sportovní organizace podporované městem Kopřivnice 

Sportovní organizace Druh sportu 

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice 
 

  Sdruţuje 16 klubů: 

Atletika Atletika 

Cyklo bike club Zájmová a závodní cykloturistika 

Florbal Florbal 

Horolezecký klub Horolezectví 

Klub ASPV (Asociace sportu pro všechny) 

Všeobecná gymnastika, rekreační sporty, 

aerobik, rytmická gymnastika, jóga, 

zdravotní TV, psychomotorika, cvičení  

a pobyt v přírodě, taneční sport, step, 

cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů  

s dětmi, tradiční čínská cvičení, aj.  

Klub basketbalu Basketbal 

Klub českých turistů Kopřivnice Turistika 

Klub míčových her Volejbal, kopaná, nohejbal, ringo, aj. 

Klub vodních turistiky Vodáctví, jízda na tekoucí vodě, aj. 

Kulturistika Kulturistika 

Karate Karate 

Nohejbal Nohejbal 

Šachy Soutěţní desková hra 

Sportovní gymnastika Gymnastika na koberci nebo na nářadích 

Stolní tenis Stolní tenis 

Vzpírání Vzpírání 

AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních 

organizací  

  Sdruţuje 5 klubů: 

Sportovně střelecký klub Sportovní střelba 

Tatra Veterán Car Club Automobilový a motocyklový veterán sport 

Letecko - modelářský klub Modelářský sport - letectví 

Klub závěsného létání Létání na rogale 

Radioklub Radioamatérský sport 

Badmintonový Klub Kopřivnice Badminton  
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FBC Vikings Kopřivnice Florbal 

FC Kopřivnice Fotbal 

FC Vlčovice - Mniší Fotbal 

Figure Skating Kopřivnice Krasobruslení 

Hockey club Kopřivnice Hokej 

Jóga v denním ţivotě Jóga 

Klub házené Kopřivnice Házená 

Klub malé kopané Kopřivnice Malá kopaná 

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice Volejbal 

Kynologický klub Kopřivnice Sportovní výcvik psů 

Lašský běţecký klub Běh, atletika 

Maraton klub Kopřivnice Běh 

Oddíl Aikido Kopřivnice Bojové umění 

Oddíl kulturistiky URTICA Kulturistika 

Sportovní klub Kopřivnice Plavání, lehká atletika, triatlon 

Tenisový klub Vlčovice Tenis 

Tenisový klub Kopřivnice Tenis 

TJ Sokol Kopřivnice 

Základní gymnastika pro ţactvo,rekreační 

florbal, fotbálek muţů, zdravotní a kondiční 

gymnastika ţen, malá kopaná 

TJ Spartak Lubina Fotbal 

TJ Start Kopřivnice Minigolf  

Junák Kopřivnice Skauting 

Asociace zdravotně postiţených Různé sporty pro zdravotně postiţené 

Modelářský klub APOLO Kopřivnice Modelářský sport 

Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice Různé sporty pro děti a mládeţ 

SDH Kopřivnice, Lubina I., Lubina II., Vlčovice, Mniší Poţární sport 

Zdroj: Sportovní kluby v Kopřivnici 2010, vlastní zpracování, 2011. 

 



Příloha č. 4 
 

Náleţitostí smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního Programu  

na podporu mládeţe, tělovýchovy a sportu 

Základní náleţitosti: 

1) označení smluvních stran,  

2) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytována,  

3) výši poskytnutých finančních prostředků (součástí smlouvy můţe být i celkový plánovaný 

rozpočet),  

4) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář,  

5) datum účinnosti uznatelných nákladů  

6) stanovení doby nezcizitelnosti pořízeného drobného dlouhodobého nehmotného  

a hmotného,  

7) sankční ujednání,  

8) odkaz na obsah a platnost těchto pravidel,  

9) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy,  

10) číslo dotační smlouvy,  

11) souhlas příjemce se zařazením do databáze poskytovatele,   

12) prohlášení příjemce o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši 

poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele v souladu se zákonem  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

13) podmínky a způsob vyúčtování,  

14) umoţnění kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole do 5-ti let od ukončení 

smluvního vztahu 

Zdroj: Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice 2008, vlastní zpracování, 2011. 


