
 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

Váţený respondente, jsem studentkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – TU – 

Ostrava oboru Sportovní management. Předkládám Vám dotazník, který mi bude slouţit 

k zpracování dat pro mou diplomovou práci. Vyberte a zakrouţkujte jednu z nabízených 

odpovědí. Dotazník je anonymní. Děkuji za pravdivé odpovědi a svědomité vyplnění 

dotazníku. 

Bc. Monika Vaculíková 

1. Pohlaví: 

a) muţ  b) ţena

2. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) do 15 let 

 b) 16 – 25 let 

 c) 26 – 45 let 

 d) 46 – 59 let  

e) 60 let a více 

3. Vyberte jednu z následujících moţností: 

a) zaměstnaný/á 

b) student 

 c) důchodce 

d) nezaměstnaný/á 

e) v domácnosti 

f) jiná moţnost

4. Počet děti:  

 a) bezdětný/á 

 b) 1 dítě 

 c) 2 děti 

 d) 3 a více dětí

5. Patří sport mezi Vaše oblíbené volnočasové aktivity?

a) patří b) nepatří 

6. Jak často sportujete ve svém volném čase? 

a) denně 

b) 3x – 4x týdně 

c) 1x – 2x týdně 

 d) 1x - 2x do měsíce 

e) 3x měsíčně 

 f) maximálně 1x za měsíc 

 g) občas, nepravidelně 

 h) nesportuji vůbec



 

 

7. Jste spokojen/a s nabídkou sportovního vyţití ve Zlíně? 

a) velmi spokojen/a 

 b) spokojen/a 

 c) spíše nespokojen/a 

 d) velmi nespokojen/a 

8. Kterou sportovní aktivitu provozujete ve Zlíně nejčastěji? 

a) aerobic 

b) posilování 

c) tenis 

d) plavání 

e) spinning 

f) fotbal 

g) hokej 

h) cyklistika 

i) in-line bruslení 

j) jiný sport, napište který  

_____________________ 

k) nesportuji vůbec

9. Chybí Vám nějaká sportovní aktivita (sportovní zařízení) ve Zlíně? 

 a) ano  b) ne 

Pokud ano, uveďte která 

____________________   

10. Kolik peněz jste ochoten/a měsíčně investovat do Vašeho sportovního vyţití?

a) 100,- Kč – 200,- Kč 

 b) 201,- Kč – 500,- Kč 

 c) 501,- Kč – 1 000,- Kč 

 d) 1 001,- Kč – 3 000,- Kč 

 e) více jak 3 001,- Kč

11. Vyuţíváte cyklostezky ve městě a okolí

a) ano    b) občas              c) ne

12. Mělo by město více investovat do sportovních aktivit (zařízení) ve městě? 

a) ano b) ne c) nezajímám se o to

13. Myslíte si, ţe město Zlín dostatečně podporuje rozvoj sportu a TV ve Zlíně?

a) ano 

 b) spíše ano 

 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

e) nevím, nezajímám mě to

 



 

 

Příloha č. 2: Seznam sportovních klubů ve Zlíně 

 

ACS Malenovice SV 

TENSHIN DOJO - TENŠIN 

DÓDŢÓ a.s. 

AJAX eVENTURE Zlín 

Atletický klub Zlín 

Centrum pro rodinu a 

sociální péči ve Zlíně - 

SEDMIKRÁSEK 

Česká asociace sportu pro 

všechny - odbor ASPV SK 

Zlín 

ČOLEK, vodácký spolek 

ELEM - KCK Zlín 

FC TESCOMA Zlín, a. s. 

FK Luţkovice 

GO klub SPACES SK Zlín 

HC RI Okna Zlín, o.s. 

HC Junior Zlín 

HC Novesta Zlín 

Jezdecký klub Zlín 

Karate club Zlín 

Klub českých turistů 57001 

Klub českých turistů 57003 

Klub horských sportů 

Klub Judo Zlín 

Klub moderní gymnastiky 

SK Zlín 

Klub sportovního potápění 

NEMO Zlín 

Klub Taekwondo WTF Zlín 

Klub tradičního karate Zlín 

Klub Silniční cyklistiky SK 

Zlín 

Klub stolního tenisu 

Klub šermu SK Zlín 

Kulečníkový klub Zlín 

Kuţelkářský klub Zlín 

Lodní sporty Zlín 

Lyţařský klub Javorník - 

Zlín 

Lyţařský klub Zlín 

Moravskoslezský 

kynologický svaz, okres Zlín 

NOVESTA, s. r. o. 

OREL jednota Zlín 

Plavecký klub SK Zlín 

Sdruţení fotbalových klubů 

- Zlínská liga 

SK "HANDICAP" (?) Zlín, 

Humanitární sdruţení 

SK Chemolak Štípa 

SK Sokol FK Kudlov 

SK Stella Příluky 

SK Zlín Rugby 

SKI + TENIS CLUB Zlín 

Sportovní kluby Zlín 

Sportovní klub basketbalu 

Sportovní klub orientačního 

běhu 

SK CHAN-SHAOLIN-SI 

DJU-SU KUNG-FU Zlín 

Sportovní klub Jaroslavice 

Sportovní klub policie ČR 

Zlín 

Sportovní klub Rytmik Zlín 

Sportovní klub TOPES 

SSK MAKO Zlín 

Šachový klub VP 

elektronika Zlín 

Taneční sdruţení ROKEC 

Zlín 

TIGER club 

TJ Jiţní svahy Zlín 

TJ Malenovice 

TJ Olympia Zlín 

TJ SK Zlín-Louky 

TJ Slovan neslyšících Zlín 

TJ Sokol Kostelec 

TJ Sokol Malenovice 

TJ Sokol Mladcová 

TJ Sokol Salaš 

TJ Sokol Zlín 

TJ Sokol Zlín-Prštné 

TJ START VD Zlín 

TJ Sokol Velíková 

Tenisový klub SK Zlín 

Triatlon klub Zlín 

Vodní záchranná sluţba 

ČČK 

Volleyball sport club 

VŠSK TECHNIKA Zlín 

ZLINSPORT - Portáš 

centrum 

ZLOM občanské sdruţení 

Zdroj: http://www.zlin.eu/page/42372.sportovni-kluby/



  

Příloha č. 3: Fotografie sportovišť 

Golfové hřiště Lázně Kostelec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.gclk.cz/fotogalerie/3-z-klubu/ 

 

Sport centrum Maty  

 

Zdroj: http://www.schwinnmaty.cz/saly.php 

 



  

Paintball SendwiCZ  

 

Zdroj: http://www.paintballsendwi.cz/pages/galerie.html 

Tenisový areál TK SK-Zlín 

 

Zdroj: http://www.tkskzlin.cz/fotogalerie/ 



  

Svah Zlín – areál J. Šperky 

 

Zdroj: http://www.svahzlin.cz/page/cz/galerie.html 

 

Lázně Zlín 

 

   Zdroj: http://www.laznezlin.cz/lazne-zlin-historie.php 

 

 

 

 



  

Lanové centrum C.V.AK. 

 

Zdroj: http://www.cvakzlin.cz/fotogalerie/7-lanove-centrum/ 

 



  

Příloha č. 4: Pravidla pro přidělování dotací z Fondu mládeţe a tělovýchovy města Zlína 

Pravidla pro přidělování dotací z Fondu mládeţe a tělovýchovy města Zlína 

Fond mládeţe a tělovýchovy (dále jen FMTV) je interně rozdělen na fond tělovýchovy, fond 

dětí a mládeţe a fond prevence. 

Hodnocení činnosti tělovýchovných a mládeţnických organizací je rozděleno do dvou 

kategorií podle rozsahu a kvality: 25. 

Kategorie č. 1 

 pravidelná činnost členů organizace – více jak dvakrát týdně, 

 účast na akcích v rámci soutěţí řízených příslušnými okresními a vyššími 

organizacemi a sportovními svazy, 

 účast na minimálně dvaceti pěti organizovaných akcích navazujících na pravidelnou 

činnost v průběhu příslušného roku. 

Kategorie č. 2 

 pravidelná činnost členů organizace niţší neţ v kategorii č. 1, 

 nepravidelná účast na akcích vyšších organizací a sportovních svazů, 

 účast na méně jak dvaceti pěti organizovaných akcích navazujících na pravidelnou 

činnost v průběhu příslušného roku 25. 

FOND TĚLOVÝCHOVY 

Z fondu tělovýchovy je: 

 85% finančních prostředků přiděleno na činnost sportovních organizací, 

 10% na akce neregionálního a republikového významu, 

 5% finančních prostředků zůstává jako rezerva, jejíţ nevyčerpaná výše je na konci 

roku rozdělena dle rozhodnutí správní rady fondu. 

Činnost 

Dotace na činnost je poskytnuta jako podpora mládeţe v tělovýchovných organizacích 

(výhradně občanům města Zlína). 



  

Kaţdý ţadatel musí k vyplněné ţádosti přiloţit následující informace: 

 seznam členů do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně s uvedením adresy a data 

narození, 

 kopie faktur nebo jiných dokladů (včetně dokladů o jejich zaplacení) za úhradu 

nájemného a energií  pro  celoroční  činnost  organizace  za  uplynulý  kalendářní  rok,  

popř.  výkaz o  hospodaření,  oraţený  nadřízeným orgánem 25. 

Vyúčtování poskytnuté dotace 

Kaţdá organizace, která obdrţí dotaci na činnost do výše 100 000 Kč, vyúčtuje čerpání 

peněţních prostředků Odboru školství, zdravotnictví, mládeţe a tělovýchovy MMZ v termínu 

do 20. ledna následujícího roku. 

Organizace, které obdrţí dotaci na činnost ve výši nad 100 000 Kč, předloţí částečné, 

případně celé vyúčtování čerpání peněţních prostředků Odboru školství, zdravotnictví, 

mládeţe a tělovýchovy MMZ před poskytnutím poslední splátky, čerpání poslední splátky 

doloţí do 20. ledna následujícího roku. Vyúčtování je příjemce povinen doloţit kopiemi 

faktur nebo jiných dokladů včetně dokladů o jejich zaplacení a zavedení do účetní evidence 

týkající se vlastní činnosti organizace 25. 

Vyúčtováno můţe být: 

 náklady za nájemné z pravidelné činnosti,             

 náklady za energie (přímé náklady na provoz vlastních činností), u objektů ve 

vlastnictví organizace náklady na energie pouze u objektů na území města Zlína, 

 MTZ vlastní činnosti (neinvestičního charakteru), 

 přímé náklady na sportovní činnost mládeţe včetně nákladů souvisejících se sportovní 

přípravou (soustředění) mimo nákladů na stravování. (U soustředění je moţno 

vyúčtovat pouze náklady v ČR). 

U organizací, které obdrţely přímou dotaci na úhradu nákladů vlastních tělovýchovných 

zařízení na území města Zlína z rozpočtu Města Zlína, nelze tyto zohledňovat při výpočtu 

dotace z fondu. Organizace mohou dokladovat pouze náklady za nájemné z pravidelné 

činnosti a přímé náklady na sportovní činnost mládeţe, MTZ vlastní činnosti a přímé náklady 

na sportovní činnost mládeţe včetně nákladů souvisejících se sportovní přípravou 



  

(soustředění) mimo nákladů na stravování. (U soustředění je moţno vyúčtovat pouze náklady 

v ČR) 25. 

Akce nadregionálního, republikového a mezinárodního významu pro děti a mládeţ 

Poskytnutí, případně zamítnutí dotace navrhuje Správní rada FMTV ke schválení RMZ nebo 

ZMZ po předchozím posouzení důleţitosti akce a přínosu mládeţi. 

Za mladou generaci je pro účel tohoto materiálu povaţována v souladu s koncepcí UNESCO 

věková skupina dětí a mladých lidí do 26 let.  

Kaţdý realizátor akce předloţí do 3 měsíců po ukončení akce kompletní vyúčtování, tzn. 

prohlášení o celkových příjmech a výdajích spojených s touto akcí a kopie faktur nebo jiných 

dokladů včetně dokladů o jejich zaplacení a zavedení do účetní evidence Odboru školství, 

zdravotnictví, mládeţe a tělovýchovy MMZ 25. 

FOND DĚTÍ A MLÁDEŢE 

Z fondu dětí a mládeţe je: 

 75% finančních prostředků přiděleno na činnost dětských a mládeţnických organizací 

 20% na táborové pobyty dětí a mládeţe včetně příměstských táborů  

 5% finančních prostředků zůstane jako rezerva, jejichţ nevyčerpaná výše bude na 

konci roku rozdělena. 

Činnost 

Činnost mládeţnických organizací bude hodnocena bodovacím způsobem a podle určitých 

kritérií. 

Vyúčtování poskytnuté dotace probíhá stejně jako u Fondu tělovýchovy. Vyúčtováno můţe 

být: 

 pronájem kluboven, úloţných prostor pro sklad inventáře, 

 náklady energií (přímé náklady na provoz vlastních činností),  

 MTZ vlastní činnosti (neinvestičního charakteru) 25. 



  

Táborové pobyty dětí  

Dotace z FMTV je poskytována dětským a mládeţnickým organizacím včetně státních škol a 

školských zařízení organizujících dětské tábory, zaregistrovaných u MV a MŠMT. 

Podmínkou poskytnutí dotace je celoroční činnost s dětmi a mládeţí. 

Dotace z FMTV na táborové pobyty dětí bude poskytována na minimálně sedmidenní 

pobytové tábory během školních prázdnin, daných věstníkem MŠMT, s minimálním počtem 

patnácti dětí ve výši 50 Kč na dítě do osmnácti let s trvalým bydlištěm ve Zlíně za den a na 

minimálně pětidenní příměstské tábory během školních prázdnin, daných věstníkem MŠMT, 

s minimálním počtem deseti dětí ve výši 20 Kč na dítě do osmnácti let s trvalým bydlištěm ve 

Zlíně za den. 

Organizace, která bude ţádat o dotaci, musí předloţit informační leták s kalkulovanou cenou, 

určený pro rodiče přihlášených dětí, kde bude uvedena cena tábora celkem, výše dotace 

z FMTV a výše částky, kterou uhradí rodiče. 

Dotace bude přidělena zpětně po předloţení vyúčtování nákladů na tábor včetně předloţení 

seznamu účastníků tábora s datem narození a trvalým bydlištěm. Vyúčtování je povinen 

příjemce doloţit kopiemi faktur nebo jiných dokladů do výše schválené dotace včetně 

dokladů o jejich zaplacení a zavedení do účetní evidence, kterými bude prokázáno čerpání 

peněţních prostředků ke stanovenému účelu 25. 

FOND PREVENCE 

Projekty s tématikou podpory programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeţe budou podporovány zvláštním grantovým způsobem. Při hodnocení kvality 

programu budou u dlouhodobých projektů upřednostňovány projekty vykazující: 

 soustavnost, dlouhodobost a efektivnost,  

 kvalifikovanost (záměr, realizátoři, odborní garanti), 

 komplexnost a provázanost (nejen mládeţ, ale i pedagogové, rodiče, příp. další 

skupiny osob, a nejen drogy, ale i legální návykové látky a další negativní jevy), 

 spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi (např. rodiny, Odbor sociálních věcí 

MMZ, organizace s obdobným zaměřením a další), 

 finanční poţadavky adekvátní předpokládanému efektu realizovaného projektu, 



  

 soulad s prioritami státní politiky v oblasti prevence či zájmem města Zlína s ohledem 

na specifiku struktury sociálně patologických jevů 25. 

U krátkodobých projektů jsou upřednostňovány projekty vykazující: 

 originalitu a efektivnost, 

 spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi – např. rodiny, školy, poradny, Odbor 

sociálních věcí MMZ, probační a mediační sluţba a další, 

 prospěšnost a zájem města Zlína.  

Předkladatelé budou vyrozuměni, ţe pokud poţadovaná dotace překročí částku 100 000 Kč, 

můţe SR FMTV ţádat o vyjádření nezávislého odborníka. 

Grant mohou získat osoby či organizace uvedené ve statutu FMTV, pokud provádějí danou 

činnost minimálně půl roku a jsou známy výsledky této činnosti. V případě nových aktivit je 

moţné podpořit takové projekty, které nabídnou originální řešení v rámci poţadavků státní 

politiky či poţadavků města Zlína 25. 

Kaţdý preventivní program by mě1 obsahovat následující informace: 

 objekt preventivního působení  

 subjekt preventivního působení     

 hlavní a vedlejší cíle programem sledované 

 prostředky a metody, jichţ bude pouţito k uskutečnění záměru 

 rozpis předpokládaných finančních nákladů a finanční krytí 

 časový harmonogram programu 

 způsob vyhodnocení efektu preventivního programu 

 písemné vyjádření vedoucího oddělení prevence sociálně patologických jevů. 

Vyúčtování projektu 

Kaţdý realizátor projektu předloţí po ukončení doby realizace projektu kompletní vyúčtování 

celého projektu – kopie faktur nebo jiných dokladů včetně dokladů o jejich zaplacení a 

zavedení do účetní evidence Odboru školství, zdravotnictví, mládeţe a tělovýchovy MMZ. 

Kromě vyúčtování předloţí také vyhodnocení činnosti nebo akce. U krátkodobých projektů je 



  

termín pro vyúčtování do 3 měsíců po ukončení doby realizace projektu a u dlouhodobých 

projektů (celoročních) do 20. ledna následujícího roku 25. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

SR FMTV  doporučí  RMZ  nebo ZMZ  krátit dotace poměrnou částkou v případě: 

 nenaplnění Fondu mládeţe a tělovýchovy finančními prostředky, 

 pozdního dodání vyúčtování dle podepsané smlouvy, 

 pozdního dodání ţádosti o dotaci na činnost v příslušném roce po termínu 

zveřejněném v Magazínu města Zlína, 

 zjištění záměrně uvedených, nepravdivých údajů. 

SR FMTV  si vyhrazuje právo prověřit pravdivost uvedených údajů na podaných ţádostech. 

25.



  

 


