UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Podpora sportu v regionu Havlíčkova Brodu
Diplomová práce

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Vypracoval: Bc. Rostislav Havel

Praha, duben 2010

Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracoval samostatně pouze s použitím
pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.
V Praze, dne
…………………………..

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

_____________________________________________________________________

Na tomto místě bych chtěl poděkovat Doc. PhDr. Ireně Slepičkové, CSc. za odborné
rady, cenné připomínky a čas věnovaný vedení této diplomové práce. Dále děkuji za
spolupráci při výzkumu představitelům jednotlivých obcí Havlíčkobrodského regionu.

Abstrakt
Název:
Cíl:

Podpora sportu v regionu Havlíčkova Brodu
Cílem diplomové práce je analyzovat přístupy municipalit k problematice
zajišťování péče o sport, a to v Havlíčkobrodském regionu.

Metody:

Pro získání dat byla využita hlavně metoda dotazníkového šetření a
rozhovoru.V diplomové práci jsme také využili metodu analýzy
primárních i sekundárních dat.

Výsledky: Největší rezervy v péči o sport obcí jsou v oblasti organizačního,
personálního zajištění. Dále jsme zjistili, že města se angažují v oblasti
sportu více než obce či městyse.
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Abstract
Title:

Support of sports in the region around Havlíčkův Brod

Objective: The aim of the thesis is to analyze municipalities’ approaches to providing
support for sports in the region around Havlíčkův Brod, Czech Republic.

Methods: A questionnaire survey and interviews were especially employed to obtain
data. We have also applied primary and secondary data analysis in our
thesis.

Results:

Organization and staffing are the most lacking areas as regards support of
sports within municipalities. In addition, we have discovered that large
towns are involved in sports more than small towns.

Key words: municipality, sports, funding, sports facility, support of sports

OBSAH
1 ÚVOD........................................................................................................................... 9
2 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................ 11
2.1 Společenský význam sportu................................................................................. 11
2.1.1 Zdraví ............................................................................................................ 12
2.1.2 Zdatnost ......................................................................................................... 13
2.1.3 Sociální integrace .......................................................................................... 13
2.1.4 Aktivní občanství........................................................................................... 14
2.1.5 Výchova a vzdělání ........................................................................................ 14
2.1.6 Obnova sil, rekreace ....................................................................................... 15
2.1.7 Sportovní (státní) reprezentace,národní identita............................................ 16
2.1.8 Podpora míru, mezinárodní kontakty ............................................................ 16
2.1.9 Ekonomický rozměr sportu ........................................................................... 17
2.2 Veřejná správa...................................................................................................... 18
2.2.1 Vymezení veřejné správy ............................................................................... 18
2.2.2 Členění veřejné správy – subjekty veřejné správy ........................................ 19
2.2.3 Obce............................................................................................................... 20
2.2.4 Orgány obce................................................................................................... 23
2.3 Sport a municipality .............................................................................................. 26
2.3.1 Financování sportu obcí ................................................................................ 29
2.3.2 Organizační, personální struktury obcí v oblasti sportu................................. 32
2.3.3 Sportovní infrastruktura obcí......................................................................... 35
2.4 Charakteristika regionu Havlíčkův Brod ............................................................. 39
3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE .............................................................................................. 42
3.1 Cíl.......................................................................................................................... 42
3.2 Úkoly práce ........................................................................................................... 42
4 METODIKA ................................................................................................................ 43
5 VÝSLEDKY................................................................................................................ 47
5.1 Význam sportu v obcích........................................................................................ 47
5.2 Financování sportu obcemi ................................................................................... 48
5.2.1 Výdaje obcí do oblasti sportu podle paragrafů............................................... 50
5.2.2 Podíl výdajů do sportu na celkových výdajích.............................................. 51
5.2.3 Podíl výdajů do sportu na celkových výdajích v letech 2004 -20008............ 52
7

5.2.4 Výdaje do sportu na jednoho obyvatele obce................................................. 54
5.3 Organizační a personální zajištění sportu v obcích............................................... 55
5.4 Sportovní zařízení v majetku obcí......................................................................... 58
5.5 Politika obcí v oblasti sportu................................................................................. 60
6 DISKUSE.................................................................................................................... 62
7 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 65
POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................. 67
SEZNAM PŘÍLOH......................................................................................................... 73

8

1 ÚVOD
Sport je významným celospolečenským fenoménem ovlivňující mnoho lidí, ať
již ve své aktivní či pasivní podobě. Je uznáván obecně nejen jako faktor ovlivňující
tělesné zdraví, ale také kultivuje jedince po duševní, sociální a morální stránce. U mladé
generace se aktivní způsob života stává nástrojem prevence negativních sociálních jevů.
Tato práce bude v zájmu jasnosti a jednoduchosti používat definici sportu, jak ji
ve svém širokém pojetí vymezila Evropská charta sportu: „Sportem se rozumí všechny
formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si
kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.
V souvislosti s reformou veřejné správy, která proběhla na přelomu tisíciletí,
došlo k zavedení určitého principu subsidiarity a decentralizace. Což znamená, že se
rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na stupni veřejné
správy, který je nejblíže občanům (na úrovni, na níž problém vzniká) . Tím byl posílen
význam samosprávy. Sport je označován za veřejně prospěšný statek, a proto péče o
sport je jednou z oblastí, kterou municipality zajišťují anebo by měly zajišťovat.
Důležitost podpory sportu na území obce zdůrazňuje řada strategických
dokumentů, mezinárodního i národního charakteru. Na úrovni Evropské unie je to
především

Bílá kniha o sportu (2007), Evropská charta sportu (1992). V České

republice je základním právním předpisem zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
Mezi další dokumenty patří „Koncepce státní podpory sportu v ČR“ (2009), „Analýza
financování sportu v České republice“ (2009), „Národní program rozvoje sportu pro
všechny“ (2000). Usnesení vlád ČR na podporu sportu a zdravého životního stylu z let
1999, 2000 a 2003 ukládají povinnosti krajům a obcím vyčleňovat prostředky na
podporu sportu (např. zřizovat sportoviště). Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, má obec ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména
zabezpečit rozvoj sportu pro všechny. Dále zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržovat
a provozovat své sportovní zařízení a poskytovat je pro sportovní činnost občanům.
Obec má ve své působnosti kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení a
zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Výše zmíněné dokumenty
však municipalitám nepředepisují zákonnou povinnost. Ale spíše poskytují návody či
iniciativy, čemu se věnovat při řešení problematiky sportu.
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Často slýcháváme z médií nebo ze svého okolí, že obce nedostatečně podporují
oblast sportu. To je jeden z důvodů proč jsem si vypral téma práce „Podpora sportu
v regionu Havlíčkova Brodu“. Abych zjistil jestli jsou tyto výtky oprávněné a jaké
formy podpory sportu obce používají. Neméně zajímavá je i otázka, zda obce nějak
využívají při zajišťování sportu doporučení, která jsou uvedena právě ve výše
zmíněných strategických dokumentech.
Záměrem diplomové práce je popsat a analyzovat současné přístupy municipalit
v okrese Havlíčkův Brod k problematice zajišťování péče o sport. A tak navázat na
empirické výzkumy, které řeší problematiku podpory sportu z hlediska úlohy veřejné
správy (v České republice např. Balatka (2007), Slepičková (2000), Novotný (2000),
Škoda (1998)), a tím možnost následné komparace zjištěných výsledků. Nabízí se
srovnání z hlediska časového odstupu, rozdílnosti regionů.
Při vymezení Havlíčkobrodského regionu vycházím z administrativního
uspořádání okresu Havlíčkův Brod, který je od 1.1.2009 tvořen správními obvody tří
obcí s rozšířenou působností, a to Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou.
V současnosti je v regionu 120 obcí, z toho 8 měst. Přičemž tato práce se soustředila na
obce (města) nad 500 obyvatel, kterých je v uvedeném okresu 34. Okres Havlíčkův
Brod leží v severní části kraje Vysočina.
Pro posouzení péče o sport na úrovni municipalit se nejčastěji používají
ukazatele: finanční zabezpečení, organizační zabezpečení a sportovní infrastruktura.
Proto i tato práce se

ve své empirické časti zabývá především těmito oblastmi.

Teoretická část se věnuje společenskému významu sportu, veřejné správě se zaměřením
hlavně na obec a její orgány. Také je zde popsaná problematika sportu na
municipalitách.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
První kapitola teoretické části pojednává o společenském významu sportu.
Poněvadž je velmi důležité znát, jakou úlohu může sport plnit ve společnosti, ať přímo
či nepřímo. Znalost této problematiky pak umožňuje objektivní pohled na péči o sport.
Veřejnou správou se zabývá druhá kapitola, která jednak vymezuje tento pojem, ale
především je vzhledem k tématu práce soustředěna na otázku obce jako samosprávného
celku. Záměrem je poskytnout základní informace o orgánech obce a jejich
pravomocích. Je zde také podkapitola týkající se působnosti obcí. Další kapitola se už
věnuje samotné oblasti podpory sportu municipalitami. Zdůrazněna je hlavně
problematika financování sportu, organizačního a personálního zajištění sportu a
sportovní infrastruktura obcí. Poslední kapitola teoretické části uvádí stručnou
charakteristiku Havlíčkobrodského regionu. Cílem této kapitoly není provést podrobnou
charakteristiku regionu, ale pouze seznámit čtenáře se základními údaji daného regionu.

2.1 Společenský význam sportu
"Sport je nejmasovějším projevem občanské společnosti v naší zemi a jako
takový si zasluhuje zvýšenou pozornost," prohlásila (dne 17. 9. 2009) na prezentaci
Koncepce státní podpory sportu v České republice Miroslava Kopicová, ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy. V souvislosti se společenským významem sportu je
nutné zmínit strategický dokument Evropské unie, a to Bílou knihu o sportu, která se
danou problematikou zabývá. Že sport patří v současném světě k nejvýraznějším
společenským fenoménům dokládá i průzkumu veřejného mínění Eurobarometer z
listopadu roku 2004. Podle průzkumů se v roce 2004 až 60 % občanů EU (271 milionů
osob) věnovalo sportu, navíc 70 milionů osob je registrováno jako členové sportovního
klubu. Pro tyto kluby navíc pracuje dalších 10 milionů dobrovolníků. A další miliony
sport ovlivňuje jako diváky. Sport tak ovlivňuje mnoho obyvatel všech kontinentů, bez
ohledu na pohlaví, rasu, věk, ideologické zaměření, zdravotní postižení, náboženství,
sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí.
Většina vyspělých zemí současného světa stále výrazněji uznává společenský
význam sportu. Jeho význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem v rovině
sociální, ekonomické i kulturní. Vedle všeobecně přijímaného názoru, že tvoří
významnou součást zdravého životního stylu je zdůrazňována i úloha a přínos pro
rozvoj osobnosti a sociálního vědomí jedince. Ale z důvodu mediální přitažlivosti se
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nejvíce viditelný stal vrcholový sport, který není vždy vnímán pozitivně. Musí čelit
negativum jako doping, korupce, rasismus, agresivita apod.. Proto sport patří k
nejdiskutovanějším jevům společnosti nového tisíciletí.
Jelikož je společenský význam sportu velmi rozsáhlá oblast, nelze v rámci této
práce provést vyčerpávající výčet jednotlivých hodnot. Proto v následujícím textu
vycházím především z Bílé knihy o sportu (2007) a z eseje „O společenském významu
sportu“ Dovalila (2009).
2.1.1 Zdraví
Faktor zdraví je jeden z nejdůležitějších faktorů působení sportu (resp.
pohybových aktivit) na člověka. Je všeobecně známo, že nedostatek pohybové aktivity
zvyšuje výskyt tzv. civilizačních chorob mezi které patří např. cévní onemocnění,
předčasná ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, hypertenze,
obezita, diabetes mellitus. Důsledkem těchto onemocnění dochází ke snížení kvality
života, ohrožení života a s tím související zatěžování rozpočtů zdravotnictví a
hospodářství. Pravidelná pohybová aktivita pak přináší v rámci primární a sekundární
prevence řadu pozitivních změn. Stackeová (2009) uvádí následující zdravotní benefity
pohybových aktivit:
V dětství a dospívání: rozvoj kardiovaskulární a svalové zdatnosti, zvýšení
hustoty a odolnosti kostní tkáně, ovlivnění složení těla ve smyslu zvýšení podílu aktivní
tělesné hmoty a snížení depresivity.
V dospělosti a starším věku: snížení rizika předčasné smrti, snížení rizika
ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody, snížení rizika hypertenze a
pozitivní ovlivnění hladiny krevních lipidů, snížení rizika diabetes mellitus typu I. i II.,
snížení rizika metabolického syndromu, abdominální obezity (tzv. pivní pupek),
rakoviny tlustého střeva, prsu, endometria a plic, vyšší hustota kostní tkáně a nižší
riziko fraktur (u senioru především fraktury krčku stehenní kosti), redukce nadváhy a
udržení stálé hmotnosti po jejím úbytku, rozvoj kardiovaskulární a svalové zdatnosti,
redukce depresivity, zlepšení kvality spánku, u senioru prevence pádu a zpomalení
úbytku kognitivních funkcí.
Pravidelná pohybová aktivita je tedy spolu s přiměřeným energetickým příjmem
nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nenákladným preventivním nebo v další řadě
léčebným prostředkem většiny civilizačních onemocnění (Bunc, 2007).
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2.1.2 Zdatnost
Sport jako pohybová aktivita přispívá ke zvyšování zdatnosti a výkonnosti.
V dnešní době vstupuje do popředí především zdatnost ovlivňující zdravotní stav a
působící preventivně na problémy spojené s hypokinézou (pohybovou nečinností). Tato
zdatnost, která je uváděna pod pojmem zdravotně orientovaná zdatnost (health-related
fitness) se skládá z komponent: aerobní zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita, složení
těla (Bunc, 2006). Takto pojatá tělesná zdatnost vytváří nezbytné předpoklady pro
účelné fungování lidského organismu, a tedy i předpoklad pro dobrou pracovní
výkonnost.
Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost se může projevovat jako stav dobrého
bytí tzv. well-being, který dovoluje lidem vykonávat kvalitně a s vysokým nasazením
nezbytné každodenní aktivity, pomáhá zvládat náročné činnosti nerealizovatelné bez
dostatečné zdatnosti, může redukovat výskyt některých zdravotních problémů, může
výrazně ovlivňovat psychiku jedince a tak obecně přispět k plnějšímu prožití života a
tedy zlepšit kvalitu jeho života. Je tedy patrné, že sport umožňuje danému jedinci
zvládnout větší rozsah činností, které může vykonávat bez zásadního ohrožení, a
přispívá k jeho větší soběstačnosti a nezávislosti (Bunc 2007).
2.1.3 Sociální integrace
Sport posiluje pocit sounáležitosti a spoluúčasti, oslovuje velkou část
společnosti, a to bez ohledu na věk či společenský původ. Může být tudíž důležitým
nástrojem integrace zdravotně postižených, lidí pocházejících ze znevýhodněných
poměrů, přistěhovalců a mladých lidí. Významným způsobem posiluje hospodářskou a
společenskou soudržnost a pomáhá vytvářet integrovanější společnost (Dovalil, 2009)
Vhodným příkladem je např. reverzní (obracená) integrace v aplikovaných
pohybových aktivitách. Což je integrace, kde nepostižení jsou zařazeni do pohybových
aktivit jedinců se zdravotním postižením (goalballu, boccie, vozíčkářském basketbalu,
vozíčkářském rugby, sledgehokeji, florbalu na vozíku apod.). V rámci této integrace
dochází ke změnám postojů k lidem se zdravotním postižením a zároveň i ke zvýšení
sebevědomí sportovců se zdravotním postižením.
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2.1.4 Aktivní občanství
Účast v týmu, zásady jako fair play, dodržování pravidel hry, respekt vůči
ostatním, solidarita a disciplína, jakož i pořádání amatérských sportů v rámci
neziskových klubů, to vše posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve
sportovních organizacích skýtá mnoho příležitostí k neformálnímu vzdělávání, které je
třeba vzít na vědomí a dále rozvíjet. Sport rovněž nabízí mladým lidem atraktivní
možnosti zapojení se do společnosti a může je pomoci odvést od delikvence (Bílá kniha
o sportu, 2007).
2.1.5 Výchova a vzdělání
Sport je neodmyslitelnou součástí souborů edukačních prostředků. Jde o
prostředek, se kterým se v nějaké podobě setkáváme už několik tisíciletí (v každé
kultuře). Antický svět rozvíjel ve školách i mimo ně systematickou gymnastickou
výchovu a měl své olympijské hry, které byly úspěšně obnoveny v 19. století. Středověk
měl zase své rytířské hry a novodobá národní hnutí začlenila tělovýchovu a sport do
svých profilových aktivit. Z české historie se výrazně zapsalo sokolské hnutí, které
v duchu svých tvůrců – Tyrše a

Fugnera mělo mít komplexní kulturně-edukační

charakter s důrazem na prvky morální, estetické a filozofické (Sekot, 2004).
Pro sportovní edukační procesy je typické, že mohou participovat prakticky na
celém spektru lidského učení. Při sportovních mimoškolních, rodinných a
volnočasových aktivitách převládá učení incidentální

(tj. náhodné, bezděčné a

nesystematické), které je typické pro funkcionální, tzn. nepřímé edukační působení
(např. respektováním ekologických hledisek při outdoorových aktivitách, pozitivním
klimatem sportovních klubu, dodržování Kodexu sportovní etiky ve smyslu „ten kdo
hraje čestně, je vždy vítězem“ apod.). Naopak s vysokým stupněm intencionálního
učení (tj. vnějškově řízeného, záměrného) se setkáváme ve školní edukaci (ve školní
tělesné výchově), dalších edukačních institucích a při sportovním tréninku. .(Sekot,
2004).
Sport tak hraje roli ve formální i neformální výchově a vzdělávání.
Zprostředkovává hodnoty, které přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností, motivace a
utváření

osobnosti.

Dále

umožňuje

formování

charakteru,

odpovědnosti,

sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, cílevědomosti,
sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek.
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Pro ilustraci uvádím typy hodnot, které lze dle Dovalila et al. (2004)
identifikovat ve vztahu k olympijské výchově:
Osobnostní hodnoty – vyjadřují stavy vnitřní harmonie, prosperity, dosažení žádoucích
stavů existence. V olympijské výchově k nim patří: sebekontrola, radost s úsilí,
harmonie těla a ducha, snaha po dokonalosti, optimismus, ale i popularita, pracovní
kariéra, profesionalismus aj.
Sociální hodnoty – rovnost, sociální smír, dosažení žádoucích meziosobních vztahů.
Z hlediska olympijské výchovy se jedná o: vzájemné uznání, oddanost, snášenlivost,
mír solidarita, spolupráce, kamarádství, rovnost, etnická tolerance, lepší svět.
Morální hodnoty – odpouštění, pomoc a láska jsou interpersonálně zaměřeny na
dosažení prostředků které vedou v konceptech olympijské výchovy k žádoucím stavům
morální existence: odmítnutí diskriminace, gentlemanské chování, skromnosti, čistotě,
snášenlivosti, ctnosti, upřímnost, respektování pravidel.
Kompetenční hodnoty – vztahují se k soutěživosti, ambicím, logice, inteligenci a
představují prostředky vedoucí k dosažení co nejlepších osobních výsledků. Patří k nim
dále: ochota k maximálním úsilí, tělesná zdatnost, síla vůle, soutěživost.
Základní typy hodnot jsou pak:
Instrumentální hodnoty – vymezují žádoucí způsoby jednání a chování lidí jako
prostředku v dosahování cílů.
Terminální hodnoty – týkají se žádoucích stavů existence – bytí.
2.1.6 Obnova sil, rekreace
V rámci volnočasových aktivit je u sportu oceňována jeho regenerační, rekreační
a rekuperační role. Obecně patří mezi doporučované činnosti pro své euforizační,
antidepresivní a antistresové účinky. Také je prokázáno, že přiměřený aktivní
odpočinek vede k rychlejšímu zotavení z únavy než pasivní odpočinek.
Psychologická antistresovost sportu spočívá v odvedení pozornosti z existenční
pracovní roviny do nevážné roviny zábavy a hry. Jde o mechanismus emočního
přeladění s dobrými psychohygienickými důsledky. Mluvíme o tzv. mechanismu
odreagování, kdy jiné emoční reakce překryjí a ve svých důsledcích sníží předchozí
nepříznivé emoční napětí. Což znamená redukci předpokladů vzniku stresu (Slepička,
Hošek, Hátlová, 2006).
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V případě sporu jako mechanismu kompenzace jde o vyrovnání nebo nahrazení
činností. Především sedavé zaměstnání (či jednostranné) vede k možnostem vzniku
pracovních stresů a právě sportovní činnost může být určitou protiváhou. To znamená,
že může kompenzovat pracovní druh zatížení a tím působit antistresově, pozitivně
v rámci duševní hygieny. Jde vlastně o potvrzení efektu aktivního odpočinku (Slepička,
Hošek, Hátlová, 2006).
2.1.7 Sportovní (státní) reprezentace,národní identita
Mezinárodní sportovní soutěže typu olympiád či mistroství světa jsou
společenskými událostmi, kde sportovci vystupují a soutěží za své státy. Sportovci tak
provádějí v zahraniční prezentaci daného sportu, kultury a státu z něhož pocházejí.
Vrcholový sportovci se stávají vzorem pro mládež a ostatní obyvatele k aktivnímu
tělesnému pohybu. Jejich výkony bývají také zdrojem národní hrdosti a vlastenectví.
Snad nejlépe vyjádřil vztah mezi „vrcholovým“ sportem a masovou
tělovýchovou Coubertin, když napsal: „Aby se sto lidí mohlo oddávat fyzické kultuře,
musí padesát lidí provozovat sport. Aby padesát lidí provozovalo sport, musí se jich
dvacet specializovat. A aby se dvacet lidí specializovalo, musí jich být alespoň pět, kteří
dokáží podávat obdivuhodné výkony“ (Štumbauer, n.d.).
Národní euforie provázela ve velké části české populace vítěznou světovou sérii
hokejistů a výborné výsledky fotbalistů na přelomu 20.a 21. stolení. Nezvykle často pro
Českou republiku byly vidět symboly české státnosti především u mládeže. Čeští
hokejisté a fotbalisté byli médii i širokou veřejností oslavování jako národní hrdinové a
jejich sportovní výsledky bezesporu přispěly k posilování národní identity. Analogickou
roli sehrávají i čeští „legionáři“ – hokejisté a fotbalisté hrající v barvách nejslavnějších
zahraničních klubů (Sekot, 2004).
2.1.8 Podpora míru, mezinárodní kontakty
Mírové poslání sportu a přátelství mezi národy je jednou ze základních myšlenek
olympijského hnutí. Už při konání antických olympijských her byla po dobu konání her
uzavřena smlouva o všeobecném posvátném míru – ekecheirii. Sport tak může,
především formou sportovních soutěží a kontaktů, sloužit k porozumění mezi
jednotlivými národy a kulturami.
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Sport může hrát roli v souvislosti s různými aspekty zahraničních vztahů jako
položka v programech zahraniční pomoci a jako součást dialogu mezi partnerskými
zeměmi a v rámci veřejné diplomacie (Dovalil, 2009). Při širším pohledu na sport jako
politického nástroje, lze vymezit několik politických funkcí (De Knop, Hoyng, 1998):
- Sport jako diplomatický nástroj;
- Sport jako prostředek propagandy a ideologie;
- Sport jako způsob získání politické prestiže;
- Sport jako prostředek pro politický protest;
- Sport jako katalyzátor pro (mezi-) národní konflikty.
2.1.9 Ekonomický rozměr sportu
Mnohé studie a analýzy potvrzují, že sport se stal dynamickým a rychle
rostoucím hospodářským odvětvím s makroekonomickým i mikroekonomickým
dosahem. Ze studie představené během rakouského předsednictví v roce 2006 vyplývá,
že sport v širším smyslu vytvořil v roce 2004 přidanou hodnotu ve výši 407 miliard
EUR, která odpovídala 3,7 % HDP EU, a pracovní místa pro 15 milionů lidí, tedy 5,4 %
pracovní síly (Bílá kniha o sportu, 2007). Sport tak může pomoci jako nástroj pro místní
a regionální rozvoj, obnovu měst a pro rozvoj vesnic.
V dubnu 2009 byla MŠMT zveřejněna „Analýza financování sportu v České
republice“. Materiál se věnuje významu sportu ve společnosti, porovnání státních
výdajů do oblasti sportu v letech 1989 až 2008, srovnání financování sportu v zemích
EU a vlivu sportu na státní rozpočet. Analýza konstatuje, že sport jako ekonomické
odvětví přináší do státního rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu
prostřednictvím dotací získává. Tento přebytek je vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld. Kč.
Sport je s ekonomikou propojen mnoha přímými i nepřímými vztahy. Ty působí
obousměrně tak, že ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport
napomáhá rozvoji národní ekonomiky. Podle Analýzy financování sportu v České
republice (2009) sem patří:
 Organizace sportovních akcí
 Výstavba sportovních objektů a zařízení
 Výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní
 Obchod se sportovním zbožím
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 Služby (např. fitcentra, posilovny, organizované "školy" a kurzy pro děti, mládež
i dospělé)
 Doprava sportovců a diváků
 Cestovní ruch – sportovní turistika
 Modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem
 Mediální sféra.
V souvislosti s hospodářským rozměr sportu je nutné také zmínit nové hrozby a
překážky, kterým sport musí v současné době čelit. A to hlavně komerční tlaky, korupce
a praní špinavých peněz.

2.2 Veřejná správa
2.2.1 Vymezení veřejné správy
Veřejná správa je předmětem zkoumání mnoha vědních oborů (např. státověda,
sociologie, ekonomie, politologie atd.) a právě tato diferenciace pohledů přináší i
mnoho různých definic, a tak nelze podat vyčerpávající univerzálně platnou definici
veřejné správy. Ale přece jen jsou určité oblasti (existuje vědní obor), kde je veřejná
správa považována za ústřední pojem, a to správní věda, správní právo.
Nejobecněji lze veřejnou správu vymezit jako správu veřejných záležitostí, která
je uskutečňována ve veřejném zájmu jakožto součást moci výkonné (veřejná moc).
Z hlediska odlišnosti veřejné správy od správy soukromé je vhodné zmínit především
znaky „veřejné moci“ a „veřejného zájmu“. Veřejná moc, jejíž výkon představuje právě
veřejná správa, se dělí na moc státní a na zbývající veřejnou moc. Státní moc disponuje
sám stát a zabezpečuje ji prostřednictvím zvláštního aparátů. Tzv. zbývající veřejná
moc (jedná se zejména o subjekty územní samosprávy) je svěřena subjektům nestátního
charakteru ke správě veřejných záležitostí, je od státní moci v jistém smyslu odvozena a
navenek působí jako decentralizovaná státní moc (Průcha, 2007)
Kontroverzní pojem veřejného zájmu, asi nejlépe charakterizuje Lippmanova
definice: ''Veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a
racionálně, a jednali nezaujatě a benevolentně.'' Dle Potůčka (2005) existují
samozřejmě i konflikty různých „veřejných zájmů“, vycházející z rozdílnosti
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společenství nebo sociální skupiny, či soupeřící hodnotové orientace nebo vize světa a
postavení člověka v něm. Hendrych (2007) pak upozorňuje na rozšíření a neurčitost
veřejného zájmu a v důsledku toho též rozmnožování služeb veřejnosti, a to i subjekty
veřejného práva (stát, obce apod.),ale i subjekty práva soukromého (obecně
prospěšnými společnostmi, nadacemi apod.).
Pojmu veřejná správa je ve správní vědě přikládán dvojí význam. Jde buď o
určitý druh činnosti (tj. spravování) nebo o organizační jednotku (instituci), která
veřejnou správu vykonává. V prvním případě mluvíme o materiálním pojetí, ve druhém
případě o formálním pojetí. V materiálním smyslu jde o činnosti státních,
samosprávných či jiných orgánu veřejné moci, které plní veřejné úkoly jim svěřené.
Materiální pojetí můžeme vymezit pozitivně i negativně. Ve formálním pojetí je veřejná
správa soustavou jednotlivých správních úřadů a orgánů samosprávy jako vykonavatelů
dané správy. Je tady kladen důraz na organizace, kterým je svěřena působnost řešit
veřejné úkoly. Materiální a formální vymezení správy se úplně nekryjí. V prvním
případě je rozhodujícím kritériem druh činnosti, kterou mohou vykonávat rozličné
subjekty. Zatímco ve druhém případě je rozhodujícím kritériem povaha organizace a
úkoly, které má plnit (Hendrych, 2007).
V souvislosti s veřejnou správou se v anglicky psané literatuře, která je ve
správní vědě nejvýznamnějším světovým jazykem, nejčastěji používají pojmy: public
administration,

public management a government. Jak uvádí Potůček (2005), tak

v českém prostředí má použití slova management zdůraznit orientaci na manažerské
kompetence a role. Výše zmíněný autor také nastiňuje to, že ti, kdo označují veřejnou
správu termínem public administration, mají na mysli něco jiného než ti, kteří nazývají
veřejnou správu termínem public management. Mnoho významů má termín
government, který může vyjadřovat stát, vládu, státní správu, veřejnou správu a řízení.
2.2.2 Členění veřejné správy – subjekty veřejné správy
Veřejná správa se z organizačního hlediska dělí na dva základní subsystémy: státní
správu a samosprávu .
Státní správa
Státní správu označujeme základem, jádrem veřejné správy a tvoří její
nezastupitelnou součást. Státní správa je uskutečňována státem, přičemž v sobě spojuje
řízení a regulaci, obsahově využívané a sloužící k realizaci výkonné moci. Jako činnost
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státu, která je povolána k realizaci jeho výkonné moci má státní správa výkonný,
podzákonný a nařizovací charakter (Průcha, 2007).
a) Podzákonný charakter – obsah zákonů jednak provádí a jejich obsahem se
také řídí. Jako zvláštní forma činnosti státu je veřejná správa
determinována a určována zákony.
b) Nařizovací charakter – oprávnění správních orgánů k vydávání správních
aktů. Projevuje se v závaznosti aktů státní správy pro jejich adresáty.
c) Výkonný charakter -

spočívá ve skutečnosti, že státní správa

organizovaným způsobem provádí a zabezpečuje výkonnou moc.
Samospráva
Samospráva je veřejná správa vykonávaná subjekty odlišnými od státu, avšak
státem aprobovanými. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, označované jako
veřejnoprávní korporace. Tyto subjekty ji uskutečňují vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a vlastními prostředky. Tím podporuje dělbu moci ve státě (moc je
delegována na nestátní subjekty). Zabraňuje soustředění moci v jediném mocenském
centru a jejímu možnému zneužití (Koudelka, 2007). V tomto smyslu je samospráva
částí správy státu, decentralizovanou na subjekty nestátního charakteru.
Podle působnosti dělíme samosprávu na územní (místní) a zájmovou. Územní
samospráva je spojena s určitým územím, přičemž na jednom území může působit více
územních samospráv různých stupňů. Základní jednotkou územní samosprávy je obec a
ve větších městech se samospráva objevuje i na úrovni městských částí. Vyššími
územními samosprávnými celky jsou dle ústavy kraje. Každý stupeň samosprávného
celku je tedy vymezen geograficky, ve kterém žije společenství občanů a realizuje
samosprávu veřejných záležitostí, které se týkají daného společenství občanů
(Provazníková, 2009). Naproti tomu zájmová samospráva je spjata s určitou lidskou
činností. Tuto samosprávu můžeme rozlišovat na profesní s nucenou příslušností osob
určité profese, na samosprávu bez nucené příslušnosti (hospodářské komory) a na
akademickou samosprávu vysokých škol.

2.2.3 Obce
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, kteří tvoří
územní celek, vymezený hranicí obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, která má
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vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost
z těchto vztahů vyplývajících. Obec též pečuje o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů by měla chránit veřejný zájem. Jestliže
má obec alespoň 3000 obyvatel, pak je městem, pokud tak na návrh obce stanoví
předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Městysy mají právo se stát obce,
které tento titul užívaly před 17.5.1954, pokud o to požádají předsedu poslanecké
sněmovny. Neměla-li obec postavení historického městyse, tak se novým stát nemůže.
Zvláštní postavení zákon o obcích přiznává velkým a významným městům, které
označuje jako statutární města. Statutární města se mohou členit na městské obvody
nebo městské části s vlastními orgány samosprávy (Zákon o obcích, 2000).
Charakteristickými znaky obce jsou (Koudelka, 2007) :
- vlastní území (územní základ obce).
- obyvatelstvo obce (personální základ obce).
- soustava orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje svou vůli,
- právní subjektivita (vystupování v právních vztazích svým jménem) a právotvorba –
vydávání právních předpisů (právní základ obce),
- vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu (ekonomický základ obce).

Působnost obcí
Z hlediska výkonu obce má zásadní význam působnost. „Působností obce se
obecně řečeno rozumí právě vymezený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a
rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Pravomoc obce se potom rozumí
souhrn oprávnění, jimiž je obec vybavena, a právních povinností, jež jsou obci uloženy,
pro potřeby plnění úkolů obce“ (Průcha, 2007, 207s.). Působnost může být u obcí
samostatná nebo přenesená.
Samostatná působnost obce
Samostatnou působností obce se rozumí, že obec má právo spravovat své
záležitosti samostatně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy
vydanými na jejich základě. Obec tyto své záležitosti vykonává vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost. Jde tedy o výkon obecní samosprávy, kdy obec vystupuje jako
samostatná právnická osoba. Opatření, která obec činí při výkonu samostatné
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působnosti, zajišťuje vlastními silami a prostředky. Jde o záležitosti, které mají závažný
vliv na zajišťování rozvoje obce a uspokojování oprávněných potřeb a zájmů obyvatel
obce. Do samostatné působnosti nepatří výkon státní správy (viz. přenesená působnost
obce).
Přenesená působnost obce
Tj. výkon státní správy obcemi. Jde o úkoly, jejichž zajištění je povinností státu,
ale prostřednictvím zákonů byly tyto úkoly přeneseny na obec. Obce se od sebe liší
rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. Podle rozsahu výkonu státní
správy v přenesené působnosti rozlišujeme tři základní typy obcí: obce s rozšířenou
působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce se základním rozsahem
přenesené působnosti.
Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně)
jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními
úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům
některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale
zpravidla i pro další obce v okolí. Po zrušení okresních úřadů (okresy jako územní
jednotky stále existují) převzalo 1. ledna 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. zhruba 80 %
jejich působnosti 205 obcí s rozšířenou působností v rámci II. etapy reformy územní veřejné
správy, která proběhla ke konci roku 2002. Tyto obce např. vydávají řidičské průkazy,

vedou registry motorových vozidel, jsou silničním správním úřadem pro silnice II. a III.
třídy (Kol. autorů, 2004).
Obec s pověřeným obecním úřadem je obec, na kterou stát přenáší část svých
pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou
působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do
správního obvodu nějaké obce s rozšířenou působností. Pověřený obecní úřad rozhoduje
v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených povinnostech
fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak. Dále rozhodují o
poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky, zajišťují volby do Parlamentu České
republiky, jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání s vodami apod.
(Černohorský, 2009).
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2.2.4 Orgány obce
Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta (primátor), obecní
úřad (městský úřad, magistrát, úřad městské obvodu nebo části).
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo je orgánem, který samostatně spravuje obec. Schází se podle
potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, s tím že zasedání zastupitelstva jsou
veřejná. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů,
přičemž zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.
Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích patří mezi samostatnou působnost
zastupitelstva obce:


Schvalovat program rozvoje obce



Schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce



Zřizovat peněžní fondy obce



Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat
jejich zřizovací listiny



Rozhodovat o založení a ručení právnických osob, schvalovat jejich
zakladatelské listiny, společenské a zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o
účasti obce v již založených právnických osobách



Navrhovat zástupce obce do ostatních orgánu obchodních společností, v nichž
má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.



Vydávat obecně závazné vyhlášky obce



Rozhodovat o vyhlášení místního referenda



Navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně
hranic obce a o slučování obci.

 Zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je
z funkce.
 Volit starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce
 Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce


Rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných
prostranství.
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Udělovat a odmítat česné občanství a ceny obce



Rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.



Plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti, za její
výkon je odpovědná zastupitelstvu. Až na výjimky stanovené zákonem, nepřísluší radě
rozhodovat v oblasti přenesené působnosti. Členy rady jsou starosta, místostarosta a
další radní z řad členů zastupitelstva. Rada rozduje nadpoloviční většinou všech členů,
počet členů je lichý a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu zastupitelstva. Na rozdíl od
zasedání zastupitelstva je zasedání rady neveřejné. V obci, ve které není zřízena rada
obce (vesměs menší obce), vykonává její funkci starosta, který však nemůže vydávat
nařízení obce. V tomto případě přechází působnost vydávat nařízení na zastupitelstvo
obce (Koudelka, 2007; Zákon o obcích, 2000)
Mezi nedůležitější působnosti rady lze uvést:
 Zabezpečit hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 Vydávat nařízení obce
 Rozdělování pravomocí uvnitř obecního úřadu
 Ukládání pokut v záležitostech samostatné působnosti obce
 Zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat
z funkce jejich předsedy a členy.
Starosta
Starosta zastupuje obec navenek a plní úkoly stanovené zákonem o obcích.
Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může učinit až po jejich
schválení, jinak jsou absolutně neplatné. Starosta je volen zastupitelstvem z řad členů
zastupitelstva, kterému je také starosta ze své činnosti odpovědný.
Obecní úřad
Obecní úřad (Městský úřad, Úřad městyse) je orgánem obce úředního typu, ve
kterém se uskutečňují každodenní úkoly, jak z oblasti samostatné působnosti obce, tak i
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úkoly z oblasti přenesené působnosti (výkonu státní správy). V oblasti samostatné
působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, čí pomáhá
výborům a komisím v jejich činnosti. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu (je-li tato funkce v obci zřízena) a další zaměstnanci obce, jenž jsou do
obecního úřadu zařazeni (Hendrych, 2007)
Funkce tajemníka se musí povinně zřizovat v těch obcích, kde působí pověřený
obecní úřad (a samozřejmě též ve všech tzv. obcích s rozšířenou působnosti). Tajemníka
obecního úřadu do funkce jmenuje a z funkce odvolává starosta s tím, že k oběma těmto
krokům potřebuje předchozí souhlas ředitele krajského úřadu. Starostovi je také
tajemník za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti
odpovědný (Černohorský, 2006)
Obecní úřad se člení na odbory a oddělení podle rozhodnutí rady, kde nepůsobí
rada, předchází právo zřizovat odbory a oddělení na zastupitelstvo. Na veřejně
přístupném místě obecní úřad zřizuje úřadní desku.
Výbory zastupitelstva
Výbory zřizuje zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány, přičemž
povinně se dle zákona č. 128/2000 sb. o obcí zřizuje výbor finanční a výbor kontrolní a
v obcích, v jejichž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10%
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, se zřizuje výbor pro národnostní
menšiny. Zřízení dalších výborů zastupitelstva pro určitou oblast je věcí samostatné
působnosti obce. Výbory jsou nejméně tříčlenné a mají lichý počet členů. Pro platné
usnesení výboru je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů. Předseda i ostatní
členové výboru jsou zvolení zastupitelé obce.
Komise
Rada si zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise. Komise předkládají
radě obce svá stanoviska a náměty. V případě komisí nepředepisuje zákon o obcí zřízení
určitého typu komise. Počet členů stanoví rada a usnáší se většinou hlasů svých členů.
Starosta může komisi svěřit výkon určité přenesené působnosti, v takovém případě je
komise

výkonným

orgánem
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obce.

2.3 Sport a municipality
S podporou sportu a tělovýchovy municipalitami se setkáme ve všech vyspělých
státech světa a Česká republika tak není výjimkou. Jednotlivé státy či regiony používají
pouze různé formy podpory. Sport a pohybové aktivity občanů jsou tedy samozřejmou
součástí politiky, organizační a rozpočtové struktury měst a obcí. Podle zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytvářejí obce ve své samostatné působnosti podmínky
pro sport zejména tím, že:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů,
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Podle Slepičkové (2001) existují některé zásady a přístupy, které lze v péči o
sport na úrovni obcí považovat za nejdůležitější a nosné. Na základě analýzy způsobu
zajištění sportu v 5 zemích EU (Finsko, Francie, Německo, Velká Británie a Rakousko)
a u nás, která byla součástí projektu Phare Tempus IB_JEP 13279-98, lze pak vymezit
následující zásady a přístupy (Slepičková, 2001):
a) Subsidiarita a vlastní zodpovědnost obcí
Reforma veřejné správy v ČR přinesla decentralizaci statní správy a větší
samostatnost nižších územních celků tedy, i obcí. Veřejná správy by měla fungovat na
zásadě subsidiarity, což znamená, že je třeba rozhodovat na úrovni, kde problém vzniká.
Na vyšší stupně se řešení přesouvá ve zdůvodněných případech neracionálnosti a
neefektivnosti řešení na nižší úrovni. Další požadavek reformy byl, aby územní
společenství mohla uspořádat a spravovat podstatnou část věcí veřejných na vlastní
zodpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva.
b) Nikoliv povinnost, ale nezbytnost a samozřejmost
Nové zákony o obcích, krajích a hlavním městě Praze výslovně nezmiňují sport.
Ale hovoří o úloze těchto složek veřejné správy ve vztahu k životu občanů. Je na
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utváření obcí, zda si vytvoří orgány či jiné organizace, jimž svěří sport do péče. Ani
v zemích zúčastněných v projektu zákon obcím výslovně neurčuje péči o sport. Avšak
tradice a občanský tlak jsou natolik silné, že je nemyslitelné, aby obec nerealizovala
svou sportovní politiku směrem ku prospěchu veřejnost.
c) Sport je společenským jevem
Sport se stal součástí života komunity a může jí v mnohém prospět. Tím tedy
přesáhl oblast spolkovou. Má výrazný zdravotní, socializační, preventivní potenciál,
může sloužit jako prostředek sociální pomoci. Tímto způsobem k němu přistupuje
společnost a potažmo obce v zemích EU. To se pak odráží v koncipování a realizací
sportovní politiky dané municipality. Daný význam sportu přisuzují také v některých
obcích v ČR, avšak realizace takových aktivit je spíše sporadická a není součástí
propracované sportovní politiky.
d) Koordinace a spolupráce
Obce hrají roli prostředníka a koordinátora mezi rovnoprávnými a svébytnými
subjekty působícími na jejím území v oblasti sportu. Nejedná se pouze o dobrovolná
sdružení, ale také o školy a školská a obecní zařízení i privátní sféru. Prvotním cílem ke
kterému musí vše směřovat je kvalita života občanů obce. Naše obce tuto úlohu zatím
obvykle nesehrávají.
e) Profesionalizace sportu jako veřejného statku
Jeden z trendů současného vývoje sportu je profesionalizace. Ta se v zemích EU
projevuje i v obecní péči o sport. Větší obce mají profesionální útvary zabývající se
sportem a zaměstnávají profesionály. Někdy jsou tyto útvary velmi početné a odborní
(koncepční) pracovníci jsou samozřejmostí. Dále zaměstnávají mnoho dalších osob,
které se starají o provoz a údržbu zařízení pro sport a volný čas.
f) Zařízení pro sport a volný čas
V zemích EU jsou vlastníky zařízení pro sport a volný čas zhruba v 70 % obce.
Obec jejich hospodaření pečlivě kontroluje, protože zařízení musejí hospodařit
efektivně. Zařízení jsou uvažována v rámci územního plánování a rozvoje obce. Též se
sledují technické a sportovně technické parametry.
U nás je situace týkající se zařízení velmi různorodá. Vedle obcí skutečně
spravujících sportovních zařízení a řídících jejich využívání, kde situace je srovnatelná
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se zeměmi EU, stále ještě existují obce, které nepochopily, že obecní zařízení mají
v prvé řadě sloužit občanům, nikoliv finančním ziskům.
g) Informace
Bez informací potřebného množství a kvality není možné odpovědné řízení.
Důkladné analýzy všech oblastí spojených se zabezpečením sportu jsou podkladem pro
odpovědné rozhodování a řízení (sportovní zařízení, financování, zájem a zapojení
občanů do sportu atd.). Na podkladě získaných informací veřejnost posuzuje, nakolik
veřejná správa, tedy obec plní své sliby a své povinnosti.
Veřejný status sportu, včetně jeho financování na smíšeném základě, deklaruje i
Evropská charta sportu, přijatá v roce 2000 Radou Evropy, která mj. uvádí: „Sport jako
významný faktor lidského rozvoje musí být vhodným způsobem umožněn a podporován
veřejnými fondy“.
Národní program rozvoje sportu pro všechny ze dne 5. ledna 2000 konstatuje, že
zatímco ve všech vyspělých zemích Evropy má veřejná správa ve vytváření podmínek
pro sport pro všechny zásadní význam a je jedním z pilířů systému, její vliv v našich
podmínkách je minimální. Je proto potřeba dle tohoto vládní usnesení na úrovni
samosprávných orgánů:


Doporučit při zastupitelstvu zřízení komise pro péči o tělovýchovu, sport a
mládež. V komplexu výkonného aparátu krajů a hlavního města Prahy vytvořit
samostatný organizační článek pro tuto oblast.
V rámci svých působností se zaměřit zejména na :



tvorbu koncepcí a programů pro oblast sportu pro všechny;



zajištění výstavby, rekonstrukcí, údržby a provozu sportovišť, středisek volného
času, budov a kluboven organizací, které v této oblasti programově pracují;



naplňování státní politiky a programu v oblasti sportu pro všechny ;



vytváření metodiky místní a regionální politiky v oblasti sportu pro všechny a
podpory projektů v těchto oblastech;



provádění odborné, metodické,iniciační ,koordinační a kontrolní činnosti ;



poskytování informací veřejnosti o nabídkách tělovýchovných a sportovních
aktivit pro občany;



koordinování spolupráce státních a nestátních orgánů a organizací v oblasti
tělovýchovy, sportu. a mládeže především ve využívaní tělovýchovných a
sportovních zařízení;
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budování vhodných přírodních areálů a upravovat vhodné volné plochy v
obecním majetku pro volnočasové aktivity občanů a zabezpečovat jejich provoz
a údržbu;



spolupodílení se na realizaci celonárodních programů a vytváření specifických
regionálních programů sportu pro všechny .

2.3.1 Financování sportu obcí
Finanční prostředky pro sport jsou zabezpečovány ze dvou základních zdrojů, a
to veřejných a soukromých. Přičemž velmi často dochází k prolínání obou zdrojových
oblastí. Finanční výdaje municipalit na sport pak tvoří

jednu z determinant tzv.

vícezdrojového financování sportu, které vytváří disponibilní fond sportu. Další složky
vícezdrojového systému jsou znázorněny v schématu č.1.
Schéma 1 Disponibilní fond sportu
Výdaje státního
rozpočtu

Výdaje rodinných
rozpočtů na
sportování svých
členů

Výdaje místních
rozpočtů

Výnosy vlastní
hospodářské
činnosti
sportovních klubů
Výnosy ze
sportovní činnosti
sportovních klubů

Disponibilní
fond sportu
a
tělovýchovy

Reklamy
prostřednictvím
agentur

Podpora velkých
podniků a firem

Výnosy
sportovních loterií
a sázek

Poplatky televize a
ostatních médií za
sportovní reportáže

Zdroj: Novotný, 2000
Podle Novotného (2000) hrají dominantní roli v mnohazdrojovém financování
sportu především výdaje rodin, výdaje místních rozpočtů a částečně i státního rozpočtu.
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Naopak u vrcholového sportu hrají hlavní roli především poplatky televize, příjmy
z reklamy, podpora soukromých podniků (sponzorování). Tyto údaje potvrzuje i
francouzská studie „Study of public and private financing of sport in Europe (2008)“,
zabývající se celkovou strukturou financování sportu. Studie, která byla vytvořena
v průběhu francouzského předsednictví EU, uvádí následující výsledky struktury
financování sportu: podíl domácností 49.7%, regionu a obcí 24.3%, státu 11.9% a firem
14.1%.
Financování sportu a tělovýchovy z veřejných rozpočtů můžeme podle charakteru
zdroje rozdělit na:
 finanční prostředky státního rozpočtu poskytované prostřednictví MŠMT
 finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím rozpočtu
krajů a obcí
Obec má několik možností, jak zajistit peněžní prostředky do oblasti sportu. Nikdy
se však nejedná pouze o jednu formu financování, ale obvykle dochází ke kombinaci
více variant. V ČR pak mají obce následující možnosti financování (Novotný, 2000).
A. Financování přímo z rozpočtu obce
B. Založení organizace
C. Granty nebo-li dotace
D. Nestandardní jednorázové postupy
Financování přímo z rozpočtu
Na základě vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, mohou obce
z hlediska odvětvového třídění (zachycuje členění rozpočtových prostředků z hlediska
účelu, funkce či smyslu) využít při účtování výdajů na sport následující oddíl resp.
paragrafy:
34 Tělovýchova a zájmová činnost (oddíl)
341 Tělovýchova (pododdíl)
3411 Státní sportovní prezentace (paragraf)
3412 Sportovní zařízení v majetku obce - péče o sportoviště, tělocvičny,
sportovní haly, plavecké bazény apod. v majetku obcí
3419 Ostatní tělovýchovná činnost – u obcí podpora sportovních oddílů,
výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.
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Dle Novotného (2000) při financování sportu přímo z rozpočtu obcí se nabízí
možnost využití následujících rozpočtových kapitol:
1. Financování přes kapitolu školství – v obecních rozpočtech se jedná o jednu
z největších položek, s tím že část těchto prostředků je nasměrována i do sportu. Tyto
peníze lze nalézt jak v běžných výdajích, tzv. sportovní výuka, mzdy pedagogů, správců
hřišť apod. Kapitálové výdaje směřují do infrastruktury sportu.
2. Rozpočtovou kapitolu Sport si může vytvořit každá obec, ale zde nalezneme pouze
menší část výdajů.
3. Kapitola Jiné výdaje - zahrnuje výdaje spojené s údržbou a rozvojem lesních porostů,
parků a veřejných prostranství. Na těchto místech mohou občané bez větších nákladů
běhat, cvičit či se jen procházet a tím aktivně odpočívat.
Založení organizace
Pro zajišťování sportovních příležitostí pro občany má každá obec možnost
založit i speciální organizaci. Z hlediska právní formy jde zejména o rozpočtovou,
příspěvkovou organizaci či obchodní společnost. Jak uvádí Hobza, Cikl (2007), tak jsou
městem

(především ve městech nad 20 tis. Obyvatel) vytvářeny příspěvkové

organizace (ale také akciové společnosti a s.r.o.) pod nejčastěji používaným názvem
„Správa sportovních a tělovýchovných zařízení“, „Tělovýchovná sportovní zařízení
města“, apod.. Tyto organizace mají v majetku obvykle sportovní haly, stadióny pro
atletiku, kopanou a hokej, koupaliště a také nově zřizované aquaparky, rekreačně –
pohybové zóny a wellness centra.
Granty neboli dotace
Další možností obce je vyhlásit granty, tj. dát veřejnosti na vědomí, že má zájem
podpořit určité aktivity za daných podmínek. Soukromé resp. nestátní subjekty mají
také možnost se přihlásit a obdrží finanční příspěvek, jestliže splňují dané podmínky, a
jsou-li vybrány. Tato forma podpory je většinou vyhlašována u větších měst České
republiky (Novotný, 2000).V současnosti lze především na místní úrovni sledovat tyto
tendence grantové politiky (Hobza, Cikl, 2007):
- tendence k významné podpoře vlastních, municipálních zařízení sportu a zařízení pro
volný čas,
- orientace na pohybové a rekreační potřeby a aktivity místního obyvatelstva,
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- tradiční podpora spolkového sportovního a tělovýchovného hnutí.
Nestandardní jednorázové postupy
Jedná se zejména o jednorázové dary, které se poskytují za jistých mimořádných
okolností, např. výroční oslavy, zbývají-li peněžní prostředky (zakoupení travní sekačky
na údržbu trávníku, rolba apod.) (Novotný 2000).

2.3.2 Organizační, personální struktury obcí v oblasti sportu
Vytváření organizační struktury a její následné zavádění do praxe má za následek
celou řadu změn, které mohou být někdy vnímány a přijímány negativně. Proto Hobza,
Rektořík (2006) a kol. doporučují dodržovat následující principy:
1. Musí být nastaveny vhodné a odpovídající společenské podmínky pro změnu
systému, subsystému nebo části subsystému (názory a postoje obyvatel, názory a
očekávaní

občanských

sdružení,

podnikatelů,

stanovisko

vrcholného

managementu atd.).
2. Stav a úroveň těchto podmínek musí být objektivně zjištěn a analyzován.
3. Jestliže existuje konkrétní místo tzv. „úzké hrdlo problému“ vyvolávající napětí
v dané oblasti, tak je nutné začít s řešením problému právě tam. Neodstranění
napětí a stresu může zvýšit nespokojenost a vyvolat neřešitelné nebo alespoň
značně komplikované situace.
4. Předem si připravit a zvolit adekvátní strategii a způsob jednání. Protože je
důležité si uvědomit, že při komunikaci a řešení problémů mohou mít subjekty,
které se účastní jednání jiné pohledy na problém a způsob jeho řešení. Nebo jiný
způsob vyjadřování či neochotu kooperovat a podřídit se konsensu.
5. Efektivita změny je přímo úměrná stupni zapojení subjektů na všech úrovních
její realizace. A tak pro úspěšné a v praxi použitelné řešení problému je
nezbytně nutné jeho konsensuální akceptování všech zúčastněných stran (v
horizontální i vertikální úrovni).
6. Při uskutečňování ideových záměrů hraje zásadní roli ekonomika a její nástroje.
7. Sebelepší systém či projekt bez zabezpečení reálného ekonomického krytí je
nerealizovatelný.
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Absence závazné právní normy, která by upravovala organizační strukturu sportu
v obci (městě) či povinnost zřídit profesionální orgán je dle Slepičkové (2000) jedním
z důvodů, proč se jednotlivé obce v této oblasti liší. Dalším významným faktorem
organizační různorodosti je velikost obce. V kontextu s organizačním zabezpečením
sportu v obci je třeba uvést Usnesení vlády České republiky ze dne 5. 1. 2000 číslo 17
„Národní program rozvoje sportu pro všechny“. Kde se na straně 8 v bodě b)
doporučuje na úrovni samosprávných orgánů zřizovat při zastupitelstvu komise pro péčí
o tělovýchovu, sport a mládež.
V ČR je sport na municipalitách nejčastěji zajišťován odborem školství nebo kultury.
Často se také zřizují komise, jako poradní orgán rady obce. Ve větších městech se
objevují i samostatné komise pro tělovýchovy a sportu, ale obvykle je sport součástí
komise zabývající se školstvím, mládeží a sportem (Balatka, 2007; Slepičková, 2000).
Studie Balatky (2007),Slepičkové (2000), Škody (1998) ukazují, že

v České

republice není na komunální úrovni obvyklé zřizovat pracovní pozice věnující se plně
problematice sportu. Největší rezervy v této oblasti se objevují především u měst, která
nejsou krajská či okresní.
Národní soustava povolání zná několik povolání resp. typových pozic, které lze
zavést při vytváření personálního zabezpečení v oblasti sportu a tělovýchovy ve veřejné
správě

(samosprávy

nebo

státní

správy).

Mezi

tyto

pozice

patří

(http://katalog.nsp.cz/pozice.aspx?kod_smeru=7):
Kvalifikační úroveň NSP 7
Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy
Referent specialista pro oblast sportu
Referent specialista pro oblast tělovýchovy
Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Kvalifikační úroveň NSP 6
Odborný referent správy sportu a tělovýchovy
Odborný referent pro sport
Odborný referent pro tělovýchovu
Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Kvalifikační úroveň NSP 4
Referent správy sportu a tělovýchovy
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Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
Nejvhodnější přípravu pro tyto pozice poskytují bakalářské či magisterské
studijní programy v oboru tělesná výchova a sport, v oboru ekonomika a management, v
oboru hospodářská politika a správa a v oboru pedagogika.
Předmětem výše zmíněných povolání je výkon státní správy nebo samosprávy v
oblasti sportu a tělovýchovy. Tzn. provádění dílčích koncepčních, metodických,
analytických a dalších prací, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a
žádostem o finanční podporu v dílčí oblasti sportu a tělovýchovy. Pracovní náplní
povolání

„Referent správy

sportu

a

tělovýchovy“

(resp.

typová

pozice

„Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu“) je spíše
koordinovat a kontrolovat činnosti v rámci dané svěřené oblasti. „Referent specialista
správy pro sport a tělovýchovu“ a „Odborný referent správy pro tělovýchovu a sport“
jsou pak více zaměřeny na koncepční, metodickou činnost.
Pro jasnější představu uvádím pracovní činnosti u povolání „Odborný referent
správy pro tělovýchovu a sport“ (Národní soustava povolání, 2009):


Vypracovávání dílčích koncepčních, normotvorných a metodických materiálů v
oblasti sportu a tělovýchovy.

 Zajišťuje rozvoj v oblasti sportu a tělovýchovy.
 Koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí sportu a tělovýchovy včetně
rozborové činnosti.
 Dílčí příprava částí právních předpisů, legislativních a právních stanovisek v oblasti
sportu a tělovýchovy.
 Monitoring, analýzy a metodické činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy.
 Konzultační, poradenské, metodické a kontrolní činnosti v dílčích oblastech sportu a
tělovýchovy.
 Tvorba zásad dotační politiky v dílčí oblasti sportu a tělovýchovy.
 Vydávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti
sportu a tělovýchovy, včetně přidělování finančních prostředků, kontroly čerpání a
užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně
stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
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2.3.3 Sportovní infrastruktura obcí
Faktor sportovní infrastruktury a materiálně technické základny má významnou
a do značné míry determinující roli při rozviji systému tělovýchovy a sportu. A i proto
je problematika sportovních zařízení součástí mnoha strategických materiálu. Např. na
základě Evropské urbanistické charty přijaté Stálou konferencí místních a regionálních
úřadů Evropy (CLRAE) Rady Evropy 18. března 1992 ve Štrasburku je jedním
z urbanistických práv občanů evropských měst, právo na sport a volný čas. tzn., právo
na přístup všech osob bez ohledu na věk, schopnosti nebo příjem k široké škále
sportovních zařízení a zařízení pro volný čas“. S tím souvisí odpovědnost pro místní
správu chránit toto právo prostřednictvím odpovídajících rozvojových strategií.
Sportoviště můžeme třídit z několika hledisek, zde uvádím některá základní dělení :
Finanční (Novotný, 2008):
 nesoběstačná a vyžadují dotování z veřejných rozpočtů
 soběstačná s rizikem občas nutná dotace
 soběstačná bez rizika
Určení (Novotný, 2008):
 široké veřejnosti s nízkou bonitou, nutná dotace
 užší veřejnosti s vysokou bonitou
 jako reprezentační STZ pro stát, město, nutná dotace
Z hlediska plošných nároků (Eger, Jakubíková, Ježek, 1998):
 zařízení s neregionálním významem (sportovní haly, stadióny pro velké
sportovní akce)
 zařízení s regionálním nebo lokálním významem
 zařízení v blízkosti obydlí (dětská hřiště
Nabídky a užitku (Breuer, 2000):
 základní zařízení (hřiště, sportoviště, sportovní haly, venkovní a kryté bazény)
 speciální zařízení pro jednotlivé sporty (golf, dostihy, sportovní střelba, squash)
 sportovní možnosti v přírodě a krajině (cyklistické a jezdecké dráhy)
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V souvislosti s péči o sport obcí je důležité upozornit na určitý evropský unikát, a to
ve struktuře vlastnických vztahů k celkovému počtu všech sportovních zařízení. Jak
uvádí Červenka (2000), tak více než 2/3 sportovišť jsou spravována sportovními spolky
a pouhá 1/3 obcemi, městy či jinými subjekty. Také Novotný (2000) potvrzuje trend, že
obce a města mají zájem se zbavovat vlastněných sportovních zařízení.
Urbanistické normy
Tabulka č.1 Inovovaný ukazatel sportovních a tělovýchovných ploch
Druh aktivity

Cvičební plocha (m2/obyv.) Užitná plocha (m2/obyv.)

Organizovaná tělovýchova

1,99

2,88

Školská tělovýchova

1,79

2,22

Neorganizovaná tělovýchova

1,31

2,14

Celkem

5,09

7,24

Zdroj: Flemr, 2007
Při územní plánování sportovních zařízení jsou druhy či rozsah těchto zařízení
v územních plánech obcí i vyšších územních celků doporučovány urbanistickými
ukazateli. V tabulce č.1 je uveden inovovaný urbanistický ukazatel sportovních a
tělovýchovných ploch, který byl obhájený při oponentním řízení na MŠMT v roce
1992. Tento materiál částečně aktualizoval

urbanistické ukazatele podle „Sbírky

podkladů pro plánování výstavby tělovýchovných zařízení“ , který

vydal tehdejší

Ústřední výbor ČSTV v roce 1967 (Brebera, 2007).
Tabulka č.2 Urbanistické ukazatele pro tělovýchovu a sport z roku 1960
Plocha (m2/obyv.) Podíl občanů (%)

Druh aktivity
Organizovaná tělovýchova

8,000

6

Neorganizovaná tělovýchova

2,131

75

Školní tělovýchova

6,869

19

Celkem

17,000

100

Zdroj: Generel sportovních zařízení ve městě Brně, 2007
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Podle Egera et.al (1998), Novotného (2000), Brebery (2007) a dalších, byly
ukazatele sjednocené tělovýchovy nadnesené a nereálné. Byl kladen důraz na
organizované činnosti v důsledku ideologických úvah dosahovat dobré výsledky na
mezinárodním poli. Na základě tabulky č.2 , kde je uveden i podíl občanů na
jednotlivých formách tělovýchovy, vyplývá dle Fremla (2007), že nejpočetnější
skupina občanů preferující neorganizované tělovýchovné aktivity, měla při přepočtu na
obyvatele cca 110krát méně plochy než občané, kteří sportovali v organizované
tělovýchově. Freml (2007) zároveň dodává, že nelze to však brát doslova, neboť je třeba
si uvědomit běžně provozované aktivity mimo sportovní areály jako je jízda na kole,
běh apod..
Samozřejmě je řešena i problematika různé velikosti obcí, a to tzv.
diferencovanými ukazateli. Menší obce mají normu nižší, protože její obyvatelé mají
větší možnost využívat ke sportování přírodní prostředí. Pro tento účel byly obce
rozděleny do následujících kategorií:

do 2000, 2001-5000, 5001-10 000, 10 001-

20 000, 20 001-50 000, 50 001-100 000, od 100 000 obyvatel (Freml, 2007).
Vytváření generelu sportovních zařízení
Vytváření generelu tělovýchovných zařízení v obci musí vycházet z plánování
koncepce rozvoje sporu a rekreace v obci. Možný předmět (obsah) takového generelu je
uveden níže na příkladu ze studie „Generel sportovních zařízení ve městě Brně“ z roku
2007.
a) Zjistit současný stav prostorového rozmístění sportovních zařízení a jejich
základních charakteristik, které jsou nezbytné pro analýzu
b) Určit potřebu cvičebních, užitných a urbanistických ploch pro následující
funkční typy: - výkonnostní sport, pohybovou rekreaci, školní tělovýchovu.
c) Porovnat propočtenou potřebu ploch se současným stavem stávajících zařízení
zjištěným šetřením v terénu, a získaným šetřením u provozovatelů(školní
tělovýchova)
d) Získat, na základě analýzy zjištěného deficitu či přebytku porovnávaných ploch,
podklad pro doporučení pro návrh nového územního plánu a pro přípravu
výstavby zařízení, jejichž přínos pro zdraví a zdatnost široké veřejnosti bude mít
největší efekt.
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Velmi často jsou kvalitně vypracované

generely, na kterých pracovala řada

odborníků (projektantů, urbanistů, ekonomů atd.), neschváleny představiteli města
(rada, zastupitelstvo).

Šamalík (2008) označuje tento jev „nekvalifikovanost jako

program“, kdy zástupci města vidí z celého sortimentu sportovních zařízení pouze
jeden jediný segment, a to zařízení pro výkonnostní a zejména vrcholový sport. Jako
příklad uvádí situaci v městě Brně. Kde plnou podporu rady a zastupitelstva města má
ústřední fotbalový stadion. Zatím co druhý podkladový materiál „Generel sportovních
zařízení ve městě Brně“, z něhož vyplývá obrovské manko (urbanistický ukazatel pro
pohybovou rekreaci plněn na necelých 28%) a z toho nutná potřeba zařízení pro
pohybovou aktivitu běžných občanů, nebyl schválen ani v zastupitelstvu, ani v radě
města. Zároveň uvádí, že pro představitele měst ve vyspělých státech je politicky zcela
neprůchodné začít budovat zařízení pro vrcholový sport, pokud nejsou z větší části
pokryty požadavky pro pohybové aktivity veřejnosti.
Pro uvědomění si nejen preventivně zdravotní, ale např. i ekonomické
souvislosti, uvádí Šamalík (2008) následující tabulku č.3., která provádí srovnání dvou
charakteristických sportovních zařízení.

Tabulka č. 3 Porovnání základních údajů divácké části fotbalového stadionu a
wellness centra
roční
Druh
invest. nákl. vzáj.poměr
invest.
počet
pohyb. na 1 návšť
investic
Druh zařízení
náklad
návšt. činnosti (roč. návšť.) na 1 návšť.
divácké zařízení
1500
150000 Pasivní
A fotbal. stad. Brno
mil. Kč
Osob
diváci
10000.- Kč
15,62 : 1
wellness centrum
160
250000 Aktivní
B Uherský Brod
mil. Kč
Osob
cvičící
640,- Kč
1 : 15,62
V řádku "A" jsou údaje projektovaného fotbalového stadionu v Brně. U těchto zařízení činí náklady na diváckou
část zhruba 75% z celkových investičních nákladů . Z nákladu cca 2,0 miliardy Kč bude tedy cena divácké části 1,5
miliardy Kč. V řádku "B" jsou údaje konkrétního wellness centra střední velikosti, které je v provozu od září 2003 v
Uherském Brodu. Jeho náklady tehdy činily 130 milionů Kč, dnes by to bylo cca 160 mil. Kč.

Zdroj: Šamalík, 2008

Z tabulky vyplývá tento nejdůležitější závěr: investiční náklad (vztaženo k roční
návštěvnosti) na 1 pasivního nepohybujícího se diváka na fotbalovém stadionu činí
10000.- Kč, zatímco investiční náklad na 1 aktivně cvičícího (který v souvislosti se
zdravotně ekonomickými aspekty šetří státu peníze) je 640.- Kč. Alarmující pro další
vývoj je to, že město částku 10000.- Kč z veřejných prostředků do každého fotbalového
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diváka snaživě zajišťuje, zatímco více jak patnáctkrát nižší částku do aktivně cvičícího
občana nikoliv.

Upřesněme si návštěvnosti těchto dvou zařízení. U divácké části

fotbalového stadionu je možno ročně

optimisticky počítat s jedním vyprodaným

mezistátním utkáním, s jedním dalším mezistátním utkáním s návštěvou 20 tisíc, dále s
15ti ligovými utkáními s průměrnou návštěvou 5000 (nyní je průměr 4200) a s dalšími
několika pohárovými a přátelskými utkáními. Dohromady při velmi optimistickém
odhadu to činí 150 tisíc návštěvníků ročně. U wellness centra v Uherském Brodu
oslavili předloni v srpnu návštěvu miliontého návštěvníka po čtyřleté době provozu (od
září 2003). Návštěvnost tedy činí 250 tisíc občanů za rok.

2.4 Charakteristika regionu Havlíčkův Brod
Záměrem této kapitoly není podat vyčerpávající charakteristiku daného regionu,
ale pouze čtenáři připlížit Havlíčkobrodský region. Proto jsou uvedeny jen základní
údaje o regionu Havlíčkův Brod.
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Obrázek č.1 Administrativní mapa okresu Havlíčkův Brod

Zdroj: Český statistický úřad (Administrativní mapa okresu Havlíčkův Brod)
Území a poloha
Okres Havlíčkův Brod leží v severní části kraje Vysočina. V rámci kraje
sousedí svoji jižní a jihovýchodní hranicí s okresy Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad
Sázavou. Severní hranici má společnou s okresy Kutná hora (Středočeský kraj) a
Chrudim (Pardubický kraj).
Hlavním a převládajícím geologickým útvarem na celém okrese je
Českomoravská vrchovina. Na severním okraji okresu zasahují do území Železné hory.
Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 500 m. Nejvyšším místem okresu je
Melechov u Trpišovic o výšce 709 m nad mořem, naopak nejníže položené místo je na
Doubravce (253 m nad mořem). Podnebí okresu je poněkud chladnější, průměrná
teplota stoupá od východu k západu v souladu s klesající nadmořskou výškou. Území
okresu patří do povodí řeky Sázavy, která protéká krajinou v délce asi 75 km. Další
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významné toky jsou Doubrava, Chrudimka, Šlapanka a Želivka. Na vodních tocích jsou
vybudovány nádrže, které slouží převážně jako zdroje pitné vody (ČSÚ, 2009).
Poloha území na makroregionální úrovni (v rámci střední Evropy, resp. Evropy)
je poměrně exponovaná. Území je součástí hlavní středoevropské urbanizované osy
(Berlín - Praha - Vídeň/Bratislava - Budapešť), která je v širším kontextu součástí
hlavní komunikační spojnice severní Evropy a Skandinávie s jihovýchodní Evropou a
západní Asií. Exponovanost polohy je zvýrazněna průběhem komunikací evropského
významu, především dálnicí D1 (v síti evropských silnic označení E 50 a E 65),
železnicí (Berlín - ) Praha - Havlíčkův brod - Břeclav (- Vídeň/Bratislava) a silnicí I/38
(Jihlava - Znojmo - Vídeň - v síti evropských silnic označení E 59) (Žaluda, 2008).
Rozloha
Díky své rozloze 1 265 km2 je až na čtvrtém místě v kraji za okresy Žďár nad
Sázavou, Třebíč a Pelhřimov. Menší je pouze okres Jihlava s 1 180 km2. Jeho rozloha
činí 18,6 % z celkové plochy kraje. Ze 63,0 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 75,0 %
zabírá orná půda a 22,0 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 28,4 % plochy
okresu(ČSÚ,2009).
Obyvatelstvo, obce
Na celkovém počtu obyvatel v kraji se okres podílí 18,3 %, což představuje 95
040 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je v okrese 40,6. Nejlidnatější obcí je město
Havlíčkův Brod s 24 668 obyvateli. Naopak populačně nejmenší je obec Slavníč se 40
obyvateli. Hustota zalidnění je 75 obyvatel na 1 km². Do oblasti Havlíčkobrodska spadá
120 obcí, z toho jsou 3 obce s rozšířenou působností a 6 s pověřeným obecním úřadem
(ČSÚ, 2009).
Ekonomická charakteristika
V

hospodářství

okresu

hraje

důležitou

roli

průmysl

a

zemědělství.

Nejvýznamnější podniky se zabývají textilní a oděvní výrobou, výrobou skla a
strojírenstvím. Objem výroby je ale ovlivňován množstvím zakázek. Ve většině
podniků se počet zaměstnanců za posledních 10 let výrazně snížil, někde byla výroba
přerušena úplně. Velká část zaměstnanců pracuje ve zdravotnictví, školství,
stavebnictví, obchodě a službách. Největší počet ekonomicky aktivních obyvatel
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pracuje v zemědělství (10,7 %). To je zaměřeno především na pěstování brambor a obilí
(Charakteristika Havlíčkův Brod, 2008).
Cestovní ruch
Zdravé životní prostředí a minimální znečištění řadí okres Havlíčkův Brod mezi
čtvrtinu okresů s nejmenším znečištěním emisemi v rámci České republiky. Se zdravým
prostředím úzce souvisí i cestovní ruch. Nejvíce jsou navštěvovány oblasti přírodní
rezervace Stvořidla na řece Sázavě a Údolí Doubravy. Přímo v Havlíčkově Brodě je
turisticky navštěvována 40 m vysoká věž kostela Nanebevzetí Panny Marie s nejstarším
funkčním zvonem v Čechách. V Ledči nad Sázavou pak původně gotický hrad z
13.stol., renesančně a barokně přestavěný a v Lipnici mohutný novogoticky přestavěný
hrad (Žaluda, 2008).

3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE
3.1 Cíl
Cílem

diplomové

práce

je

analyzovat

současné

přístupy

municipalit

k problematice zajišťování péče o sport, a to v regionu Havlíčkova Brodu.
V diplomové práci vyházím z následující hypotézy:
„Větší obce resp. města podporují oblast sportu více než menší obce, tzn. péče o
sport se odvíjí od velikosti obce.“

3.2 Úkoly práce
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Analyzovat finanční toky plynoucí v jednotlivých obcích do oblasti sportu



Zjistit organizační a personální zajištění sportu obcemi v Havlíčkobrodském
regionu



Zmapovat sportovní zařízení v majetku obcí

 Identifikovat faktory, které ovlivňují dané oblasti péče o sport v obci
(financování sportu, organizace resp. personální zajištění a sportovní
infrastruktura)


Návrh doporučení pro podporu sportu v obcích

4 METODIKA
V diplomové práci byl z metodologického hlediska využit smíšený výzkum,
který Hendl 2005 definuje jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a
kvalitativní metody, techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie.
Dotazník
Jednou ze základních technik sběru dat pro výsledkovou část byla zvolena
dotazníková metoda. Blahuš (1993) uvádí, že nejnáročnější je sestavení a standardizace
dotazníku. Proto jsem využil standardizovaný dotazník "Situace v oblasti péče o sport
obcí" použitý v dizertační práci „Péče obcí o sport v regionu Severozápad „ Balatka
2008. Což bylo hlavním předpokladem získání co nejobjektivnějších údajů o
zajišťování sportu obcemi. Uvedený dotazník je kombinovaný, protože obsahuje
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uzavřené a i otevřené otázky. Podle Balatky (2007) se jedná o dotazník, který slouží
k detailní deskripci situace v oblasti péče o sport v obcích.
Dle Veselého a Nekoly (2007) lze dotazník použít jako nástroj v celé řadě
(polo)standardizovaných šetření a je vhodný všude tam, kde chceme získat kvantitativní
data pro statistickou analýzu (od expertního šetření po výzkumy veřejného mínění).
Rozhovor
Ke zpřesnění získaných informací pomocí dotazníku a také k hlubšímu
seznámení s danou problematikou byl použit rozhovor, neboli osobní dotazování a
telefonické dotazování s představiteli municipalit. Jednalo se o starosty, místostarosty
nebo členy zastupitelstva, kteří se zabývají problematikou sportu v obci.
Mezi výhody osobního dotazování patří, že existuje přímá zpětná vazba mezi
tazatelem a respondentem, čímž je možné motivovat respondenta k odpovědím. Přičemž
pro spontánní zodpovídání otázek je velice důležité navázání dobrého osobního vztahu.
K největším výhodám telefonického dotazování patří rychlost, se kterou se získávají
potřebné údaje. Další předností jsou nízké náklady na jeden kontakt. Naopak jistým
problémem při telefonickém dotazování je navázaní osobního kontaktu, který je často
rozhodující při získání respondenta ke spolupráci (Ochrana, 2009).
Analýza dat
Pro diplomovou práci jsem využil také metodu analýzy primárních i
sekundárních dat.

„Analýza je dekompozičně rozkladová metoda. Je to takový

myšlenkový postup, kdy daný celek je dekomponován na jednotlivé části (resp. prvky).
Cílem je vysvětlit daný problém detailním prozkoumáním jeho složek“ (Ochrana, 2009,
19).
Data pro analýzu lze v zásadě získat dvěma způsoby – provedením vlastního
výzkumu, tzv. primární data, nebo vyhledáním dat, která již někdo sebral a publikoval,
tzv. sekundární data (Veselý, Nekola, 2007).
Sekundárním zdrojem dat pro tuto práci byly především dokumenty, směrnice,
úřední záznamy, zápisy z jednání a výkazy či rozpočty jednotlivých obcí regionu
Havlíčkův Brod. Které byly získány hlavně pomocí webových stránek a internetových
odkazů obcí. Zdrojem primárních dat pak byl dotazník, rozhovor a telefonické
dotazování.
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Analýza dokumentů otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem
Název obce Počet obyvatel k 1.1.2009

Typ obce

Titul obce

těžko získaly. Mluvíme o tzv. rozmanitosti dokumentů. Druhou výhodou je okolnost, že
data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, které vznikají při
uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření a testování (Hendl, 1999).
Organizace výzkumu
Dotazníkové šetření bylo provedeno prostřednictvím emailu. Který obsahoval
průvodní dopis, dotazník a instrukce k vyplnění. Dotazník byl součástí přílohy emailu, a
to ve formátu MS Word. První sběr dat proběhl v záři roku 2009. Opakované oslovení
obcí bylo provedeno v prosinci roku 2009.
Výzkumný soubor
Jak je zmíněno v úvodu, tak vymezení regionu Havlíčkův Brod v případě této
práce odpovídá administrativnímu uspořádání okresu Havlíčkův Brod. V rámci tohoto
okresu jsou vymezeny 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Havlíčkův Brod,
Chotěboř a Světlá nad Sázavou).
Pomocí dotazníkového šetření byly osloveny všechny obce nad 500 obyvatel, v
regionu Havlíčkův Brod, tj. 34 obcí. Zpět se vrátilo celkem 13 dotazníků, což
představuje návratnost 38 %. Součástí zkoumaného souboru byly následující obce:
Tabulka č.4 Sledovaný soubor obcí
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Celkem

Muži

Ženy

Habry

1 324

687

637

I.

Město

Havlíčkův
Brod

24 668

11 972

12 696

III.

Město

Herálec

1 091

542

549

I.

Obec

Chotěboř

9 906

4 928

4 978

III.

Město

Kožlí

734

368

366

I.

Obec

Lučice

613

316

297

I.

Obec

4 018

1 978

2 040

II.

Město

691

361

330

I.

Obec

1 661

810

851

I.

Městys

Uhelná
Příbram

534

256

278

I.

Městys

Úsobí

708

359

349

I.

Městys

Vilémov

983

492

491

I.

Městys

3 184

1 607

1 577

I.

Město

Přibyslav
Sobíňov
Štoky

Ždírec nad
Doubravou

Zdroj: Český statistický úřad, stav k 1.1.2009
Pozn.: I. – obec
II. – obec s pověřeným obecním úřadem;
III. – obec s rozšířenou působností;

46

5 VÝSLEDKY
Dosažené výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů, s podrobným
hodnotícím komentářem. Pro lepší dokumentaci stavu zkoumané problematiky jsou
výsledky uspořádány do následujících oblastí: význam sportu v obcích, financování
sportu obcemi, organizační a personální zajištění sportu v obcích, sportovní zařízení
v majetku obcí a politika obcí v oblasti sportu.

5.1 Význam sportu v obcích
Význam, který přisuzují představitelé obcí zajišťování sportu, se pak velmi často
odráží v konkrétní politice obce v oblasti péče o sport. Pozice sportu na žebříčku priorit
obcí má tedy přímou návaznost na oblast financování sportu, organizačního zabezpečení
a sportovní infrastruktury.
Graf č.1 Zajišťování oblasti sportu

Z grafu č. 1 je patrné, že ve většině sledovaných obcí má sport své významné
místo na žebříčku preferencí. Dokonce pět obcí (Havlíčkův Brod, Štoky, Uhelná
Příbram, Vilémov, Ždírec nad Doubravou) bere sport jako jednu z priorit. Pouze dvě
obce (Kožlí, Lučice) přisuzují zajišťování sportu spíše podprůměrný význam a žádná
z obcí danou oblast nepovažuje za nedůležitou.
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5.2 Financování sportu obcemi
Graf č.2 Poskytování finančních prostředků obcemi do oblasti sportu

Všechny obce se angažují na financování provozu sportovních zařízení. Zde 12
obcí poskytuje pravidelně své finanční prostředky, jedna (Lučice) pak nepravidelně. Co
se týče časových obdobích, tak jasně dominuje interval jedenkrát ročně. Čtvrtletně
poskytují prostředky na provoz sportovních zařízení Habry, Havlíčkův Brod a Ždírec
nad Doubravou.
Finanční prostředky poskytují všechny obce také na sportovní činnost prováděnou ve
sportovních organizací. Z toho 10 obcí pravidelně, a to jednou ročně a 3 obce (Uhelná
Příbram, Úsobí, Lučice) nepravidelně. Stejně jako u prostředků na provoz sportovních
zařízení žádná s obcí neuvedla, že neposkytuje prostředky na sportovní činnost
prováděnou ve sportovních organizacích.
Nejméně se obce věnují poskytování finančních prostředků na sportovní činnost
prováděnou mimo sportovní organizace. V této oblasti poskytují pravidelné prostředky
obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a Chotěboř a městys Štoky. A naopak
neposkytují Habry, Lučice a Úsobí. Zbylých 7 obcí poskytuje finanční prostředky na
sportovní činnost mimo sportovní organizace nepravidelně.
Přestože všechny obce poskytují finanční prostředky na sportovní zařízení a
sportovní činnost ve sportovních organizacích, je rozdílná jejich forma finanční
podpory. Některé obce uvolňují finance přímo na sportovní infrastrukturu, jiné
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poskytují finanční příspěvky sportovním klubům v obci, s tím že část těchto financí jde
na sportovní zařízení. V obou případech ( přímo nebo nepřímo) tedy dochází k finanční
podpoře sportovního zařízení. Proto u některých obcí nastala situace, kdy představitelé
obce odpověděli kladně (tzn. pravidelně či nepravidelně) na otázku, zda obec poskytuje
prostředky na provoz sportovních zařízení. Ale z analýzy účetnictví obce vyplynulo, že
obec poskytuje finanční příspěvek jen na činnost sportovní organizace (viz. výdaje obcí
do oblasti sportu podle paragrafů ).
Nejčastěji obce dávají finanční prostředky do oblasti sportu přímo z rozpočtu
obce (11 obcí). Méně už využívají podporu pomocí grantů a jednorázových
neinvestičních finančních prostředků.

Finanční podporu formou účelové dotace a

grantu využívají především větší obce resp. města. V regionu Havlíčkobrodska se jedná
v rámci našeho výzkumného souboru o města Havlíčkův Brod a Chotěboř. Tyto města
mají vypracovány i zásady pro přidělování dotací.
Město Havlíčkův Brod poskytuje dotace na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu, a to
na:
A. Celoroční činnost podporující práci s mládeží, sport a tělovýchovu. Jedná se o
příspěvek na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména organizované
mládeže. V rámci příloh žadatel předloží:
 roční plán činnosti,
 počet členů (z toho počet dětí a mládeže),
 orientační roční rozpočet příjmů a výdajů.
B. Konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Havlíčkově
Brodě (soutěže, závody, turnaje apod.). Příspěvek může získat i fyzická osoba,
zejména v zastoupení obyvatel části obce za účelem pořádání sportovní akce pro
děti a mládež.V rámci přílohy žadatel uvede: název akce, ročník, místo a termín
konání akce, cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků a počet
pořadatelů, předpokládaný rozpočet akce.
C. Na reprezentaci města Havlíčkův Brod na významné mezinárodní sportovní
soutěži nebo sportovní soutěži celostátního významu. Příspěvek je určen na
úhradu startovného, cestovních a ubytovacích výdajů (nákladů) zejména při
zahraničních cestách. V rámci přílohy žadatel uvede: důvod cesty, počet
účastníků a náplň pobytu, způsob reprezentace města.
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Totožné dotační programy a pravidla pro jejich poskytování má i město Chotěboř (viz.
příloha). Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu lze použít:
A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží,
sportu a tělovýchovy.
B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v
Chotěboři.
C) na reprezentaci města Chotěboř na významné mezinárodní sportovní soutěži
nebo sportovní soutěži celostátního významu.
5.2.1 Výdaje obcí do oblasti sportu podle paragrafů
Tabulka č.5 Výdaje obcí do oblasti sportu podle paragrafů (v Kč, 2008)

Název obce

Paragraf
3412 - Sportovní zařízení 3419
Ostatní
v majetku města
tělovýchovná činnost
0
300 000

Habry
Havlíčkův Brod

50 162 960

11 721 450

Herálec

0

50 000

Sobíňov

0

10 000

Štoky

0

150 000

Vilémov

0

20 000

Uhelná Příbram

0

50 000

5 000

20 000

Úsobí
Zdroj: závěrečné účty jednotlivých obcí

Z podrobnější analýzy rozpočtů jednotlivých obcí (kromě obcí Kožlí a Lučice,
kde nebyly získány potřebné informace) lze konstatovat, že ve všech obcích jdou
finanční prostředky do oblasti sportu skrze rozpočtový oddíl „Tělovýchova a zájmová
činnost“. Jednotlivé paragrafy (odvětvové třídění) tohoto oddílu resp. pododdílu
„Tělovýchova“ nám pak umožní alespoň částečně určit směr finanční podpory. Jak je
vidět z tabulky č.5, tak u obcí plynou peníze do oblasti sportu z paragrafu „Ostatní
tělovýchovná činnost“. Který zahrnuje podporu sportovních oddílů či výdaje na konání
sportovních akcí. Z toho můžeme usoudit (a potvrdili to i představitelé dotčených obcí),
že obce poskytují především finanční příspěvky sportovním spolkům působícím v dané
obci. Zatímco město Havlíčkův Brod vykazuje větší finanční částku v paragrafu
„Sportovní zařízení v majetku města“. Který je charakteristický pro péči o sportoviště,
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sportovní haly, plavecké bazény apod., které jsou v majetku obce. U ostatních obcí
výzkumného souboru, které nejsou uvedeny v tabulce č.5, nebyl v rámci dostupného
rozpočtu specifikován příslušný paragraf.

5.2.2 Podíl výdajů do sportu na celkových výdajích
Graf č.3 Procenta na sport z celkového rozpočtu obce v roce 2008
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Zdroj: závěrečné účty a rozpočty jednotlivých obcí
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* zahrnuta i zájmová činnost

Graf 3. vypovídá o tom, kolik procent z celkových rozpočtových výdajů je
obcemi rozděleno pro oblast sportu a tělovýchovy. Z tohoto hlediska se jako nejvíce
podporují sport ukazují města Havlíčkův Brod (10,50 %), Přibyslav (7,40 %) a Ždírec
nad Doubravou (3,70 %). Naopak v roce 2008 byl nejnižší podíl výdajů do sportu na
celkových výdajích v obcích Sobíňov (0,16 %), Úsobí (0,30 %), Štoky (0,47 %),
Herálec (0,50 %) a Vilémov (0,50 %). Vyšší hodnoty u měst jsou ale dány především
tím, že ve sledovaném roce 2008 byla značná část finančních prostředků investována na
výstavbu sportovní infrastruktury. V Přibyslavi byl v daném roce

dokončen

víceúčelový sportovní areál s investičními výdaji 4 725 460 Kč. Bez těchto výdajů by
pak procentuální podíl klesl na 2,05 % z celkových výdajů. Jak ukazuje tabulky č.6, tak
i v Havlíčkově Brodě byly oproti předchozím rokům vyloženy do oblasti sportu vyšší
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investiční výdaje. V roce 2007, kdy byly kapitálové výdaje o více než 23 mil. nižší, tak
tvořil podíl výdajů do sportu na celkových výdajích z rozpočtu 5,8 %.
Tabulka č.6 Výdaje do sportu - Havlíčkův Brod
výdaje/rok 2005
2006
2007
Běžné

18 465,640

Kapitálové 10 053,60

2008

27 888,430

27 618,210

29 953,850

14 265,15

8 480,69

31 930,56

28 519,24
42 153,58
36 098,90
Celkem
Zdroj: závěrečné účty města Havlíčkův Brod

61 884,41

Tabulka č.6 též ukazuje podíl běžných a investičních výdajů vzhledem
k celkovým výdajům do sportu v období 2005 až 2008 (v městě Havlíčkův Brod).
Během sledovaného období, až na rok 2008, byl vždy větší podíl běžných výdajů oproti
investičním. Rozvržení je následující: v roce 2005 65 % běžné a 35 % investiční, v roce
2006 66 % běžné a 34 % investiční, v roce 2007 76 % běžné a 24 % investiční, v roce
2008 48 % běžné a 52 % investiční.
5.2.3 Podíl výdajů do sportu na celkových výdajích v letech 2004 -20008
Graf č. 4 Vývoj podílu výdajů do sportu na celkových výdajích (v %)

Zdroj: závěrečné účty jednotlivých obcí
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* zahrnuta i zájmová činnost

Více než polovina sledovaných obcí (7) uvedla, že procentuální podíl výdajů do
oblasti sportu na celkových výdajích rozpočtu obce v posledních pěti letech (2004 až
2008) je přibližně stejný. Podle představitelů 5 obcí (Habry, Chotěboř, Havlíčkův Brod,
Vilémov a Ždírec nad D.) má procentuální podíl výdajů do sportu rostoucí tendenci.
Pouze jedna obec uvedla, že procentuální podíl daných výdajů kolísá, a to obec Lučice.
Která se řídí dle potřeb TJ. Přesto při hlubší analýze rozpočtů v pěti obcí, kde byly
k dispozici potřebné údaje za celé sledované období. Lze vidět procentní kolísání
(výkyvy) výdajů do sportu i v případě jiných obcí viz. graf č. 4.
Graf č. 4 zobrazuje procentní podíl výdajů do sportu na celkových rozpočtových
výdajích v letech 2004 – 2008. Je zřejmé, že obec Štoky vydává ve všech sledovaných
letech téměř totožná procenta finanční podpory do oblasti sportu z celkových výdajů. U
Habrů lze pak pozorovat nárůst z 0,55 % v roce 2004 na 1,67 % v roce 2008. Ten je
způsoben rozhodnutím nově zvoleného zastupitelstva po volbách v roce 2006. Které se
rozhodlo vyčlenit vyšší finanční částku na podporu sportovní činnosti.
Výrazné výkyvy můžeme vidět v případě Havlíčkova Brodu, Ždírce nad
Doubravou a Úsobí. V případě Úsobí je zvýšení v roce 2005 (5,4 %) dáno výstavbou
fotbalových kabin za necelých 300 tis.. Jinak jsou ve sledovaném období vydávána do
oblasti sportu podobná procenta z rozpočtu. Mírný pokles v roce 2007, 2008 je
z důvodu vyšších celkových výdajů obce. Výrazný nárůst v letech 2005 a 2006 u Ždírce
nad D. můžeme připsat už jednou uvedenými investicemi do sportovní infrastruktury.
V ostatních letech se pak podíl výdajů do sportu pohybuje mezi 2,3 % - 3,9 %. S tím,
že v posledních dvou rocích sledovaného období jsou vydávaná procenta stabilní (2007
– 3,9 %, 2008 – 3,7 %).
Graf č.4 také ilustruje zajímavý trend v souvislosti s Havlíčkovým Brodem. Kde
je v sudých letech vyšší podíl výdajů na sport, než v předchozím lichém roce. Možnosti
těchto výkyvů jsou následující. V roce 2004 tvořily podstatný díl kapitálových výdajů
investice do tělovýchovných a sportovních zařízení. Jednalo se především o akce:
rekonstrukce severní tribuny zimního stadionu , rekonstrukce školního hřiště ZŠ
Štáflova, rekonstrukce koupaliště u Cihláře. Celkem bylo na tyto účely vynaloženo více
než 60 mil. Kč. Součástí kapitálových výdajů zařazených účelově do tělovýchovy byla i
půjčka Občanskému sdružení Jiskra na nákup sněhové rolby pro lyžařský areál na
Vysoké. Za zvýšením v roce 2006 stojí např. zvýšení dotace pro hokejový klub HC
Rebel a.s.. V roce 2008 bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělým povrchem na
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kterém se město podílelo 9 mil. A také byl dostavěn „Areál veřejných sportovišť
Plovárenská“.
5.2.4 Výdaje do sportu na jednoho obyvatele obce
Ukazatel „výdaje do sportu na jednoho obyvatele obce“ zohledňuje rozdíly
v počtu obyvatel jednotlivých obcí. Udává, kolik finančních prostředků vložených do
oblasti sportu v daném roce připadá na 1 obyvatele obce, má tedy jasně stanovenou
poměrovou základnu (počet obyvatel). A tak na první pohled obec, která financuje sport
a tělovýchovu nízkou částkou , nemusí být vlivem tohoto ukazatele hodnocena jako
neméně štědrá.
Graf č.5 Výdaje do sportu na 1 obyvatele obce v roce 2008
(Kč)

Zdroj: závěrečné účty a rozpočty jednotlivých obcí

* zahrnuta i zájmová činnost

Z grafu č.5 je patrné, že nejvyšší částku na jednoho obyvatel v roce 2008 byla dána
bývalým okresním městem Havlíčkův Brod, a to 2 508 Kč. Tím jasně převyšuje ostatní
sledované obce a to i přesto, že je se svými 24 668 obyvateli nejlidnatější municipalitou
regionu. Tato vyšší hodnota je dána již dříve zmíněnými investičními výdaji na veřejný
sportovní areál. Také v Přibyslavi byla z důvodu výstavby sportovní infrastruktury
poskytnuta vyšší finanční částka (1 617 Kč) do tělovýchovy a sportu na jednoho
obyvatele. Chotěboř (9906 obyvatel), druhé nejlidnatější město regionu Havlíčkův
Brod, poskytuje částku 663 Kč na obyvatele.
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Jak je z grafu zřetelné, u obcí do 2 000 obyvatel činí výdaje do sportu na jednoho
obyvatel měně než sto korun. Výjimkou jsou pouze Habry, které s 1324 obyvateli
poskytují 227 Kč na občana. Nejnižší je částka u obcí Sobíňov, Úsobí a Herálec.

5.3 Organizační a personální zajištění sportu v obcích
Tabulka č.7 Organizační jednotky zabývající se oblastí sportu
Název obce
(počet obyv.)
Samostatný Samostatné Zvláštní
Jiný útvar, Zaměstnanci
odbor
oddělení
komise/výbor odborník
zabývající se
sportem
Habry
0
_
_
_
_
(1 324)

Havl. Brod
(24 668)

Herálec
(1 091)

Chotěboř
(9 906)

Kožlí
(734)

Lučice
(613)

Přibyslav
(4 018)

Sobíňov
(691)

Štoky
(1 661)

Uhelná
Příbram

_

_

Ano

_

1

_

_

_

_

0

_

_

Ano

Ano

1

_

_

_

_

0

_

_

_

_

0

_

_

_

Ano

2

_

_

_

_

0

_

_

_

_

0

_

_

_

_

0

_

_

_

_

0

_

_

_

_

0

_

_

Ano

_

2

(534)

Úsobí
(708)

Vilémov
(983)

Ždírec nad
D. (3 184)

Žádná s obcí do 2 000 obyvatel nemá zřízenu zvláštní organizační orgán, útvar
zabývající se oblastí sportu. Ani u větších obcí respektive měst není situace v oblasti
organizačního zabezpečení výrazně lepší. Pouze v Chotěboři mají samostatný útvar
zabývající se jen sportem, a tj. sportovní komise. V Havlíčkově Brodě a Ždírci nad
Doubravou jsou při zastupitelstvu zřízeny výbory, které se ale nezabývají jenom
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sportem. V případě Havlíčkova Brodu jde o „Výbor pro výchovu a vzdělávání a sport“
a ve Ždírci nad Doubravou mají „Výbor pro kulturu a sport“.
V rámci městského úřadu je v Chotěboři zařazen odbor sociálních věcí a školství.
Který má kompetence i v oblasti tělovýchovy a sportu. Navrhuje pravidla a změny
pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Chotěboř, zajišťuje projednání
žádostí o poskytnutí příspěvků (dotací) v orgánech města, vyhotovuje, spravuje a
kontroluje smlouvy o poskytnutí příspěvků (dotací), a to fyzickým a právnickým
osobám působícím v oblasti tělovýchovy a sportu. V Havlíčkově Brodě se na městském
úřadě zabývá sportem částečně odbor sociálních věcí a školství. Ale hlavní náplní
tohoto odboru je výkon samosprávy na úseku sociální péče a školství.
V menších obcích řeší problematiku sportu přímo starosta či místostarosta. Např.
v obci Vilémov rozhoduje o sportovních záležitostech vždy celé zastupitelstvo na návrh
starosty. V Habrech spadá sport do kompetencí rady města. Na městském úřadu
v Přibyslavi se sportem zabývá tajemník MÚ. Zde se ještě oblast sportu týká dalších
dvou zaměstnanců, a to především z hlediska technického a provozního. Též ve Ždírci
nad Doubravou se sportem ve své činnosti setkávají dva zaměstnanci. Prvním je
pracovník oddělení výstavby města a druhým je pak zaměstnanec služeb města. Oblast
sportu je pracovní náplní (ale ne každodenní) i jednoho úředníka na radnici v městě
Havlíčkův Brod. Jedná se o administrování žádostí na finanční podpory, závěrečné
vyúčtování. Při veřejnoprávní kontrole čerpání poskytnutých podpor do sportu
spolupracuje municipalita Havlíčkův Brod s interním auditorem. Z personálního
hlediska se sportem zabývá ještě tajemnice sportovní komise v Chotěboři.
Jako důvody, proč se na obecním úřadě sportem nikdo konkrétní nezabývá, uváděli
představitelé obcí následující. Jsme malá obec a tělovýchovné jednoty nevyžadují
zvláštní pozornost zastupitelstva. TJ, SK v obci mají své zástupce, kteří jednají s obcí.
V obci je několik

sportovních organizací a spolků, které řeší vlastní organizací

sportovní činnost, na kterou přispíváme. Dále také, že nevznikla potřeba a obec má
dobré kontakty se sportovními organizace
Tabulka č.8 Organizace zajišťující oblast sportu (zřízené městem)
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Pozn: Organizační složka není samostatnou právnickou osobou (bez právní subjektivity) a zaměstnanci
organizační složky jsou zaměstnanci obce, nejsou však zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
Organizační složka není účetní jednotkou. Tzn. příjmy a výdaje (rozpočet) organizační složky jsou
součástí rozpočtu jejího zřizovatele, tj.obce.

Z hlediska organizačního uspořádání na municipalitách je neméně důležité
následující (tabulka č.8). Města Přibyslav, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Ždírec nad D.
založila společnosti, kterým předala do správy sportovní zařízení ve městě. Přibyslav
má organizaci zřízenou pouze pro oblast sportu a v ostatních uvedených městech se
organizace zabývá i jinými oblastmi.
V případě Přibyslavi byla zřízena obchodní společnost „Sportovní zařízení města
Přibyslav, s.r.o.“, jenž zajišťuje chod a provoz sportovní haly, koupaliště a
víceúčelového sportovního areálů. Provozovatelem sportovního zařízení v Havlíčkově
Brodě jsou „Technické služby města HB“, které zpočátku fungovaly jako státní podnik,
později byla provedena transformace na rozpočtovou organizaci a v roce 2000 byla
provedena poslední organizační změna na příspěvkovou organizaci. Tato společnost
provozuje zimní stadión, plavecký bazén, koupaliště a veřejné sportoviště. Jediným
stoprocentním vlastníkem „Technických služeb města HB“ je město Havlíčkův Brod.
V rámci své hlavní činnosti tato firma také kromě oblasti sportu poskytuje MHD, svoz
odpadů, čištění a opravy komunikací apod.
Od 1. ledna 2009

působí v Chotěboři příspěvková organizace

„CEKUS

Chotěboř“ (CEKUS- centrum kultury a sportu) . Která je pokračovatelkou příspěvkové
organizace Městské muzeum Chotěboř, zřízené městem v roce 1994. Po svém zřízení
zajišťovala pouze činnost muzeální, ale od oku 2005 přibyly činnosti kulturní a
společenské. Od roku 2009 potom činnost při zajišťování akcí v multifunkční sportovní
hale (ARÉNĚ), včetně její správy. Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou ve své
Název města

Název organizace

Druh organizace

Havlíčkův Brod
Přibyslav
Chotěboř
Ždírec nad D.

Technické služby města HB
Příspěvková
Sportovní zařízení města Přibyslav
s.r.o.
CEKUS Chotěboř
Příspěvková
Služby města Ždírec nad
Organizační složka
Doubravou
samostatné působnosti dle §35a a §84 (2) písm. d) zákona č.128/2000Sb. o obcích
zřídilo dne 19. února 2009 organizační složku města „Služby města Ždírec nad
Doubravou“. Organizační složka zajišťuje zejména provoz , údržbu a opravy majetku
města v těchto oborech: Lesnictví, veřejná prostranství, movitý a nemovitý majetek,
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městský hřbitov, sportovní zařízení, místní komunikace, odpadové hospodářství.
V oblasti sportovního zařízení se jedná konkrétně o údržbu a opravy sportovního areálu,
městských sportovišť v místních částech města a tělocvičen při ZŠ. V souvislosti
s organizačním zajištěním je nutné také uvést, že ve všech sledovaných obcích spravují
základní školy formou výpůjčky školní tělocvičny.
Město Havlíčkův Brod je osmdesátiprocentním vlastníkem hokejového
klubu HC Rebel a.s.. Dalším akcionářem klubu je Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
a.s. (10 % akcií) a také občanské sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod (10 %
akcií). Hokejový klub sdružuje 10 mládežnických hokejových týmů, oddíl krasobruslení
a hokejové A mužstvo. V klubu je registrováno 325 aktivních sportovců, z toho 278
v mládežnickém a juniorském věku, kteří se zúčastňují krajských přeborů. V roce 2006
Rebelové postoupili do 1. ligy, což je druhá nejvyšší soutěž. Jako majoritní vlastník
uvolňuje město na činnost klubu každoročně značné finanční prostředky. Např. pro rok
2009 schválilo zastupitelstvo města dotaci ve výši 8 000 000 Kč.

5.4 Sportovní zařízení v majetku obcí
Tabulka č.9 Typy sportovních zařízení v majetku obcí
Název obce
Druh sportovního zařízení
(počet obyv.)

Zimní
stadión

Habry
(1 324)

Havl. Brod
(24 668)



Herálec
(1 091)

Chotěboř
(9 906)

Kožlí
(734)

Lučice
(613)

Přibyslav
(4 018)

Sobíňov
(691)

Štoky
(1 661)

Uhelná
Příbram



Sport.hala/
tělocvična












Hřiště

Bazén,
koupaliště
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Víceúčelové
areály












(534)

Turistické
zařízení



Postavené
zařízení









Úsobí
(708)

Vilémov
(983)

Ždírec nad
D. (3 184)


















Na úvod této kapitoly je třeba upozornit na to, že výzkum mapoval pouze
sportovní zařízení

v majetku municipalit. A tak nepostihoval sportovní zařízení

privátního a spolkového charakteru.
Z tabulky č.9 vyplývá, že vyšší počet různých typů sportovních zařízení
v majetku obce je do jisté míry určen velikostí obce.. Zimní stadion vlastní města
Havlíčkův Brod a Chotěboř. Jak je vidět, tak všechny obce mají v majetku tělocvičnu
resp. sportovní halu. Což je dáno tím, že všech třináct obcí má tělocvičny při základních
školách, které zřizují právě jednotlivé obce. Mezi obce, které ještě kromě školní
tělocvičny vlastní i další sportovní halu, patří Havlíčkův Brod, Chotěboř, Přibyslav,
Štoky a Ždírec nad Doubravou. Samozřejmě města (Chotěboř, Havlíčkův Brod,
Přibyslav, Ždírec n. D.) vlastní více tělocvičen. Naproti tomu obce mají v majetku
pouze jednu tělocvičnu, a to právě tu školní.
Víceúčelové sportovní areály jsou v majetku šesti obcí. V případě Havlíčkova
Brodu se jedná o „Areál veřejných sportovišť Plovárenská“, který obsahuje soubor
následujících sportovních zařízení: volná travnatá plocha - hřiště pro malou kopanou,
hřiště na basketbal, hřiště na volejbal, dětské hřiště, kuželky, venkovní šachy, venkovní
stolní tenis, dráha pro in-line, budova převlékáren. Město také provozuje přes
Technické služby města HB sportovní areál „Kotlina“. Což je moderní komplex,
situovaný v prostředí městského parku. V areálu se nachází krytý plavecký bazén se
slanou vodu a různými vodními atrakcemi, sauna, zimní stadión, fitness centrum, sály
pro aerobik a hala pro squash. Do sportovního areálu v Přibyslavi patří multifunkční
hřiště, atletický ovál a lezecká stěna. minigolfové, volejbalové, fotbalové hřiště a
tělocvična s posilovnou je součástí areálu, jenž vlastní městys Vilémov. Součástí
střediska „Aréna“ v Chotěboři je multifunkční sportovní hala a zimní station. Další
víceúčelové sportovní areály jsou v majetku obcí Kožlí a Ždírce nad Doubravou.
Častým typem sportovního zařízení v majetku obce je u sledovaného souboru
obcí hřiště. Ať už se jedná o fotbalové, školní či dětské hřiště. Fotbalové hřiště vlastní
obce Herálec, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Kožlí, Sobíňov, Úsobí, Vilémov a Ždírec nad
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Doubravou. Dětské hřiště mají v majetku obce Havlíčkův Brod, Chotěboř, Kožlí,
Lučice, Uhelná Příbram. Tato hřiště jsou nejčastěji součástí přilehlých základních či
mateřských škol. Štoky pak ještě vlastní dětské dopravní hřiště.
Bazén vlastní pouze město Havlíčkův Brod, který je ale předán do správy
příspěvkové organizace „Technické služby města HB“. Koupaliště má v majetku
Přibyslav, také zde provozuje zařízení společnost zřízená městem, a to obchodní
společnost „Sportovní zařízení města Přibyslav, s.r.o.“. Přírodní koupaliště je ve
vlastnictví obce Kožlí. Sportovní infrastrukturu typu turistického zařízení má v majetku
jen Ždírec nad Doubravou. Konkrétně se jedná o dvě cyklostezky a jednu

zimní

běžeckou trať.
Co se týče otázky výstavby sportovní infrastruktury byly sledované obce velmi
aktivní. Ze třinácti jich deset v posledních letech investovalo do nějakého sportovního
zařízení. Habry, Ždírec nad Doubravou a Sobíňov mají finanční podíl na výstavbě
víceúčelového hřiště, které je určené pro tenis, volejbal a nohejbal. Ždírec nad D. také
postavil i malou sportovní halu při ZŠ. Dětské hřiště pak Chotěboř a Havlíčkův Brod.
Ten se navíc zúčastnil také projektu veřejného sportoviště Plovárenská a vybudování
fotbalové hřiště s umělým povrchem. V Přibyslavi město v letech 2001 až 2009
investovalo do výstavby sportovní haly a koupaliště. Sportovní kabiny byly postaveny
Herálcem, Úsobím a Vilémovem, který ještě zřídil minigolfové hřiště. Navíc Vilémov
má v rozpočtu na roky 2009 a 2010 vyčleněnu částku více než 12 mil na investici do
sportovního areálu. Obec Lučice postavila tenisový kurt. Žádná z obcí neuvedla, že
v posledních letech zrušila nějaké sportovní zařízení.
Pravidelné neinvestiční finanční příspěvky nebo dotace, granty na provoz či
údržbu sportovních zařízení poskytuje 9 obcí. Mezi zařízení, která tímto způsobem
podporují patří hřiště a tělocvičny. Až na Habry a Přibyslav, poskytují ostatní obce také
zdarma či za symbolické nájemné obecní pozemky do užívání sportovním,
tělovýchovným spolkům. Na otázku, zda pronajímají celé nebo část sportovního
zařízení sportovním klubům, odpovědělo kladně 7 obcí. Jako další formu podpory
sportovního zařízení v obci uvedli představitelé obce Úsobí, že zajišťují údržbu hřiště.
Ve Ždírci nad D. jde o úhradu energií (elektřina, voda atd.) ve sportovních areálech.

5.5 Politika obcí v oblasti sportu
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Žádná z obcí, která byla součástí výzkumného souboru, nemá samostatný
koncepční dokument týkající se podpory či rozvoje sportu a tělovýchovy. Jen tři obce
vlastní dokumenty (směrnice, prováděcí předpisy) určující kritéria rozdělování
finančních prostředků určených na sport v obci, a to Havlíčkův Brod, Chotěboř a Ždírec
nad Doubravou. Havlíčkův Brod má zpracovaný dokument „Zásady pro poskytování
finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města
Havlíčkův Brod“. Tyto zásady určují požadavky na příjemce finanční podpory a dále
uvádějí na jakou činnost lze dotaci použít. V případě Chotěboře jde o „Pravidla pro
poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř“. Kde se jedna část věnuje
příspěvkům a dotacím v oblasti tělovýchovy a sportu. Oba zmíněné dokumenty také
obsahují i oddíly věnující se posuzování žádostí a vyúčtování finanční podpory.
Grantový systém pak mají ve Ždírci n. D.
Graf č.6 Sportovní politika obcí
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Sport zahrnutý jako samostatnou oblast v programovém prohlášení Rady obce
mají pouze města Havlíčkův Brod a Chotěboř. Jak dokumentuje graf č.6 , tak ve více
než polovině obcí (9) je sport součástí obecnější politiky obce a obec nemá žádné
vlastní dokumenty zabývající se oblastí sportu. Obce Habry, Herálec, Kožlí, Štoky,
Úsobí a Vilémov se oblastní zajišťování sportu nezabývají v žádném ze svých
dokumentů.
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6 DISKUSE
Mnohé studie (Hobza, Cikl 2007; Novotný, 2006) dokumentují podstatné
zvýšení podpory rozvoje sportu z místních rozpočtů. Naopak podpora sportu ze státního
rozpočtu nemá výrazně stoupající trend. Podstatné zvýšení ve prospěch územních celků
je patrné od roku 2000. Kdy výdaje samospráv na sport stouply téměř o jednu miliardu
oproti předchozímu roku. Zatímco v roce 1999 činily výdaje územních celků 2 490 mil.
Kč, v roce 2006 se jednalo už o částku 9 200 mil. Kč (Novotný, Hobza, 2008).
V oblasti směřování finančních prostředků výsledky výzkumu korespondují se
studií Balatky (2007). Obce své finanční prostředky nejčastěji poskytují na sportovní
činnost prováděnou ve sportovních organizacích a na provoz sportovních zařízení. Co
se týče otázky podílů výdajů do sportu na celkových výdajích místních rozpočtů, je
procento do sportu částečně determinováno velikostí obce. Města ve sledovaném roce
2008 vydala přes 3% z rozpočtu. Naopak u obcí (do 2000 obyvatel) byly v daném roce
výdaje v rozmezí 0,16 % 0,90 % z rozpočtu. Práce také sledovala procentuální podíl
výdajů na oblast sportu na celkovém rozpočtu obce v letech 2004 až 2008. Z této
analýzy je patrné, že pokud obec vykazuje kolísání procentního podílu finančních
prostředků, je to způsobené investicemi do výstavby sportovní infrastruktury.
Práce Škody (1998) i Slepičkové (2000) odhalují nejednotnou metodiku
v účtování výdajů na sport. Též Balatka (2007) poukazuje na to, že sport formálně nemá
své pevné a systémové místo v rozpočtech obcí. Toto ale náš výzkum nepotvrzuje.
Jelikož v námi sledovaných obcích jdou finanční prostředky do oblasti sportu skrze
rozpočtový oddíl „Tělovýchova a zájmová činnost“. V rámci povinně zveřejňovaných
informací podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných
o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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k informacím, byly u některých obcí přístupné i příslušné paragrafy. Jednotlivé
paragrafy (3412 - Sportovní zařízení v majetku města ; 3419 - Ostatní tělovýchovná
činnost) odvětvového třídění (pododdílu „Tělovýchova“) nám pak umožní alespoň
částečně určit směr finanční podpory.
Organizační potažmo personální zajištění se jeví jako nejvíce zanedbaná oblast
v péči o sport obcí. Z tohoto hlediska dochází ke schodě s pracemi Balatky (2007),
Slepičkové (2000). Absence závazné právní normy, která by upravovala organizační
strukturu sportu v obci (městě) či povinnost zřídit profesionální orgán je dle Slepičkové
(2000) jedním z důvodů, proč se jednotlivé obce v této oblasti liší. Dalším významným
faktorem organizační různorodosti je velikost obce. Také v regionu Havlíčkova Brodu
je rozdíl mezi jednotlivými obcemi. Města zřizují výbory resp. komise, které se ale
nezbývají pouze sportem. Mají v náplni práce např. i kulturu, vzdělání, výchovu. Žádná
s obcí do 2 000 obyvatel pak nemá zřízenu zvláštní organizační složku zabývající se
oblastí sportu. Zde sport řeší přímo starosta (či místostarosta, tajemník) nebo o
sportovních záležitostech rozhoduje vždy celé zastupitelstvo.
Balatka (2007) ukazuje na obecně nerozvinutý systém v oblasti tvorby
dokumentů a systémových koncepcí v oblasti zajišťování, rozvoje a podpory sportu.
Opět i v regionu Havlíčkova Brodu je situace obdobná. Kdy ve více než polovině
sledovaný obcí je sport součástí obecnější politiky obce. Ani jedna obec pak nemá
samostatný koncepční dokument věnující se pouze sportu. Absence této koncepční
práce vede podle Slepičkové, Flemra (2007) k tomu, že sportovní politika obcí v České
republice má stále spíše reaktivní (řešení již nastalých problémů) než aktivní charakter
(příprava takových řešení, aby situace se společenským problémem nenastala). Namísto
komplexního přístupu včetně vlastní koncepční práce a participace na účinných
intervenčních programech, se jako primární záležitost na lokální úrovni řeší poskytování
finančních zdrojů. Jak uvádějí Slepičková, Flemr (2007), tak tvorba jasných politik,
objektivních koncepcí, realizace programů a kontrola správnosti alokace zdrojů a
efektivnosti jejich užití dává základ pro vzájemnou spolupráci všech tří sektorů
(veřejného, občanského, soukromého).
Na změny organizačního uspořádání v souvislosti s municipality poukazuje
Hobza, Cikl (2007). Kdy především ve městech nad 20 tis. obyvatel jsou vytvářeny
zřizovatelem (tedy městem) příspěvkové či obchodní (a.s., s.r.o.) organizace. Které jsou
určeny k zabezpečení určitého typu veřejné prospěšné činnosti. V případě sportu jde o
organizace, které mají v majetku obvykle sportovní haly, stadiony pro hokej, kopanou,
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bazény apod.. Daný trend je patrný i z této práce. S tím, že zřízená organizace se zabývá
také jinými oblastmi (například kulturou, péčí o komunikace, MHD) a ne pouze
sportem. Rozdílná je i právní forma v jednotlivých městech. Ve výzkumu jsme setkali
s příspěvkovou organizací, společností s ručením omezeným a organizační složkou. Ke
zřizování těchto organizací dochází, už u obcí nad 3 000 obyvatel.
Ve výstavbě sportovní infrastruktury byly sledované obce v regionu Havlíčkova
Brodu velmi aktivní. Což koresponduje se zjištěním Balatky (2007). Podle něhož je
dobře identifikovatelná snaha místních samospráv investovat do nových sportovních
zařízení. Nově budovaná municipální zařízení nejsou orientovaná pouze na sport. Ale v
duchu analýz potřeb obyvatelstva a v závislosti na tendence v životním stylu většiny,
také na volný čas a pohybovou rekreaci (Opaschowski, 2000). V případě našeho
zkoumaného regionu se jedná zejména o víceúčelové sportovní areály, veřejná
sportoviště či cyklostezky.
Novotný (2000) upozorňuje, že struktura vlastnictví sportovních zařízení se stále
vyvíjí a je pozorovatelná snaha obcí se tohoto břemena spíše zbavovat. Toto náš
výzkum potvrzuje jen částečně. Především města se nepřímo zbavují sportovních
zařízení, a to formou zřízení organizace. Které jsou do správy předány jednotlivá
sportovní zařízení obce. To znamená, že nedochází k úplnému se odtržení měst od
sportovní infrastruktury.
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7 ZÁVĚR
Diplomová práce se zabývala podporou sportu v obcích Havlíčkobrodského
regionu. Přičemž hlavní důraz byl kladen na oblasti: financování sportu, organizační a
personální zajištění sportu a sportovní zařízení v majetku obce. Hypotéza stanovená
v úvodu práce byla potvrzena. Jelikož v zabezpečování sportu města převyšovala obce
resp. městyse ve všech sledovaných oblastech.
Financování sportu obcemi je do značné míry determinováno velikostí obce.
Kdy menší obce finančně podporují sport ( procenta na sport z celkových výdajů) méně
než vetší obce (města). Při této analýze jsem vycházel ze závěrečných účtů a rozpočtů
jednotlivých obcí. Oblast tělovýchovy a sportu je v rozpočtech obcí zařazena pod oddíl
č. 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost. Z hlediska směru poskytují obce finanční
podporu zejména na sportovní činnost prováděnou ve sportovních organizací a na
provoz sportovních zařízení.
Mezi pozitivní zjištění práce patří to, že sledované obce v posledních letech
investovaly finanční prostředky do výstavby nebo rekonstrukce sportovní infrastruktury.
Zejména města se snaží budovat víceúčelové sportovní areály, ve kterých může své
aktivity provozovat široké spektrum veřejnosti. Obce pak dle svých finančních možností
postavily sportovní zařízení typu např. volejbalové, tenisové hřiště, sportovní kabiny.
V souvislosti se sportovním zařízením

a i organizačním zajištěním sportu je třeba

zmínit určitý trend v případě měst. Kde jsou zřizovány organizace, které zabezpečují
provoz sportovních zařízení.
Největší rezervy v péči o sport obcí jsou v oblasti organizačního, personálního
zajištění, potažmo v tvorbě sportovní politiky obce, tzn. metodická, koncepční podpora.
Především zpracování koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu by mělo tvořit
samozřejmou součást politiky obce. Města zajišťují lepší péči o sport, proto je třeba
věnovat pozornost zejména obcím do 2000 obyvatel. Pro zlepšení situace v zabezpečení
sportu u těchto obcí navrhuji následující doporučení:
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Zřízení pracovní pozice „Specialista pro sport a tělovýchovu“



Založení svazku obcí

Zavedení pozice odborného pracovníka pro oblast sportu. Který by se nezabýval
problematikou sportu pouze u jedné obce, ale pracoval by pro více obcí, např. pro 5
obcí (dle velikosti obcí). Předmětem činnosti této pozice je především provádění
analytických, koncepčních, metodických a kontrolních prací v oblasti sportu. Při své
práci by daný pracovník (zástupce veřejné sféry) samozřejmě spolupracoval se zástupci
dobrovolného (TJ, SK) a i soukromého sektoru působících v obci. Tak dojde ke
zpracování tolik opomíjených koncepcí tělovýchovy a sportu v jednotlivých obcích.
Jako další benefit zavedení toho odborníka se nabízí lepší spolupráce mezi obcemi,
které jsou v obvodu jeho působnosti (obce nacházející se v určitém geografickém
území). Tím je umožněna propojenost s druhým doporučením, a to založení svazku
obcí.
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mají obce právo být členy svazku obcí za
účelem spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů. Předmětem
činnosti takto vytvořeného mikroregionu může být samozřejmě i oblast sportu.
Možností rozvoje sportu pomocí svazku je několik. Od zpracování generelu sportovního
zařízení, který umožní koordinovanější výstavbu sportovní infrastruktury dle potřeb
obyvatel mikroregionu. Vhodným příkladem je výstavba cyklostezky či udržování
běžeckých tras. Ke zlepšení sportovního života v jednotlivých obcích lze dosáhnout i
v dobrovolné (spolkové) sféře. Poněvadž častým problém je to, že v obci má mládež
zájem věnovat se určitému sportu, ale není nikdo kdo by se jim věnoval. Nebo naopak
v obci je málo sportovců pro založení družstva, např. fotbalového. Právě tyto omezené
kapacity by mohla odstranit spolupráce mezi obcemi v rámci svazku. V neposlední řadě
se nabízí i možnost efektivnějšího čerpání dotací z Evropských fondů.
Na závěr lze konstatovat, že péče o sport municipalitami významně závisí na
volených představitelích obce. Proto je důležité, aby součástí zastupitelstev obcí byly i
odborníci v oblasti tělovýchovy a sportu nebo zástupci TJ, SK. Neméně podstatná je též
otázka vzdělávání osob působících v čele obce. Zde je nutná participace odborné
veřejnosti, která má za úkol dostat do podvědomí představitelů místních samospráv
informace o společenském významu sportu, a tím zdůraznit opodstatněnost podpory
sportu municipalitami.
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Příloha č.1:
Dotazník „Situace v oblasti péče o sport obcí“
(u otázek označených malými římskými čísly, můžete označit více odpovědí)
1.Zajišťování oblasti sportu
a) považuje obec za jednu z priorit
b) přisuzuje obec spíše nadprůměrným význam
c) přisuzuje spíše podprůměrný význam
d) obec nepovažuje za důležité
2. Obec poskytuje prostředky na provoz sportovních zařízení
a) pravidelně (Uveďte v jakých časových obdobích)
b) nepravidelně
c) neposkytuje nikdy
3. Obec poskytuje prostředky na sportovní činnost prováděnou ve sportovních
organizacích
a) pravidelně (Uveďte v jakých časových obdobích)
b) nepravidelně
c) neposkytuje
4. Obec poskytuje prostředky na sportovní činnost prováděnou mimo sportovní
organizace
a) pravidelně (Uveďte v jakých časových obdobích)
b) nepravidelně
c) neposkytuje
5. Obec poskytuje investiční prostředky do oblasti sportu
a) ano
b) ne
pokud ano tak
i. každoročně
ii. také dle požadavků
6. Skrze kapitolu „školství“ ve výdajích rozpočtu obce jde do oblasti sportu nejvíce
finančních prostředků
a) ano
b) ne
7. Obec má na straně výdajů svého rozpočtu i jiné kapitoly, skrze které plynou finance
do oblast sportu
a) ano (Uveďte jaké)
b) ne
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8. Obec poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu
i) přímo z rozpočtu obce
ii) pomocí grantů
iii) formou jednorázových neinvestičních finančních příspěvků
iv) vypisovaných dotací
v) jiným než výše uvedeným způsobem
9. Obec vlastní podíly ve sportovních spolcích či klubech působících na území obce
a) ano
b) ne
10. Obec zajišťuje oblast sportu skrze jí zřízenou organizaci, která je zaměřená
a) pouze na tuto oblast
b) se zabývá i jinými oblastmi
c) nemáme zřízenou organizaci
11. Sport je zahrnutý jako samostatná oblast v programovém prohlášení Rady obce pro
toto volební období
a) ano
b) ne
c) nemáme programové prohlášení
12. Samostatný koncepční dokument (nezahrnutý v programovém prohlášení), týkající
se podpory či rozvoje sportu, obec
a) schválila (Uveďte jaký.)
b) počítá s jeho schválením (Uveďte jaký)
c) nemá ani s žádným nepočítá
13. Obec má vlastní dokument(y) (směrnice, prováděcí předpisy) určující kritéria
rozdělování finančních prostředků určených na sport v obci
a) ano (Uveďte jaké.)
b) ne
14. Sport je součástí obecnější politiky obce a obec nemá žádné vlastí dokumenty
zabývající se oblasti sportu
a) ano
b) ne
15. Obec se oblasti zajišťování sportu nezabývá v žádném ze svých dokumentů
a) ano
b) ne
16. Roční objem finančních prostředků určených na oblast sportu v obci v posledních
pěti letech
a) kolísá (Uveďte důvody.)
b) má rostoucí tendenci
c) má klesající tendenci
d) je přibližně stejný
e) nemůžeme posoudit (Uveďte důvody.)
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17. Procentuální podíl výdajů na oblast sportu na celkovém rozpočtu obce v posledních
pěti letech
a) kolísá (Uveďte důvody.)
b) má rostoucí tendenci
c) má klesající tendenci
d) je přibližně stejný
e) nemůžeme posoudit (Uveďte důvody.)
18. Kolika procenty se na výdajích rozpočtu obce podílely prostředky určené na sport
(ve všech výdajových kapitolách) v roce 2008
Zde uveďte přesná procenta, popř. váš odhad:
a) přesně
b) odhad
c) nemůžeme posoudit
19. Na našem obecním úřadu se sportem zabývá samostatný odbor
a) ano (Uveďte přesný název odboru.)
b) ne
20. Na našem obecním úřadu se sportem zabývá samostatné oddělení
a) ano (Uveďte přesný název oddělení.)
b) ne
21. Na našem obecním úřadu se sportem zabývá zvláštní komise
a) ano (Uveďte přesný název komise.)
b) ne
22. Na našem obecním úřadu se sportem zabývá pouze zvláštní pracovník
a) ano (Uveďte přesný název pracovní pozice.)
b) ne
23. Na našem obecním úřadu se sportem zabývají i jiné, než výše uvedené orgány,
útvary či odborníci
a) ano (Uveďte jaké.)
b) ne
pokud jste otázky 19 až 23 odpověděli „ne“, pak Uveďte důvod, proč se na Vašem
obecním úřadu sportem nikdo konkrétní nezabývá.
24. Kolik úředníků Vaší radnice má ve své každodenní pracovní náplní i činnosti
týkající se oblasti sportu? Do jakých útvarů spadají?
25. Kolika jiných zaměstnanců Vaší radnice se ještě týká oblast sportu? Jakých?
(včetně technického provozního personálu)
26. Obec je vlastníkem stadionu, sportovní haly
a) ano (Uveďte kolika a jakých.)
b) ne
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27. Obec je vlastníkem hřišť
a) ano (Uveďte kolika a jakých.)
b) ne
28. Obec je vlastníkem bazénu, koupaliště či jiného areálu vodních sportů
a) ano (Uveďte kolika a jakých.)
b) ne
29. Obec je vlastníkem turistických zařízení (cyklostezky, zimní či letní běžecké tratě,
sjezdovky atp.)
a) ano (Uveďte kolika a jakých.)
b) ne
30. Obec vlastní sportovní zařízení pro rekreaci a volný čas
a) ano (Uveďte jakého typu.)
b) ne
31. Obec vlastní jiná než výše uvedená sportovní zařízení
a) ano ( Uveďte jaká.)
b) ne
32. Obec poskytuje pravidelné granty , dotace či neinvestiční finanční příspěvky na
provoz či údržbu sportovních zařízení
a) ano (Uveďte jakých.)
b) ne
33. Obec poskytuje zdarma či za symbolické nájemné obecní pozemky do užívání
sportovním klubům, tělovýchovným spolkům či školským zařízením
a) ano
b) ne
34. Obec pronajímá části nebo celá sportovní zařízení sportovním klubům či
tělovýchovným spolkům
a) ano
b) ne
35. Obec podporuje sportovní zařízení ve své obci jiným, než výše uvedeným
způsobem
a) ano (uveďte jakým)
b) ne
36. Obec v posledních letech postavila nějaké sportovní zařízení
a) ano (Uveďte jaká.)
b) ne
37. Obec v posledních letech zrušila nějaké sportovní zařízení
a) ano (Uveďte jaká.)
b) ne
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Příloha č.2:
Příspěvky a dotace v oblasti tělovýchovy a sportu - Chotěboř
Příspěvek (dotaci) lze použít:
A) na celoroční činnost nebo sportovní vybavení pro podporu práce s mládeží, sportu a
tělovýchovy. Jedná se o příspěvek na podporu pravidelné celoroční činnosti zejména
oddílů mládeže. Příspěvek může být využit i pro nákup materiálního vybavení
sportovního oddílu. Rovněž lze příspěvek využít na zajištění provozu a údržby
nemovitostí či jiného majetku, který oddíl vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce.
Tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (nájemní smlouva, výpis z katastru
nemovitostí apod.).
V rámci příloh žadatel předloží :
− roční plán činnosti,
− počet členů,
− počet členů v oddílech dětí a mládeže,
− orientační roční rozpočet příjmů a výdajů,
− účel využití příspěvku,
B) na konkrétní jednorázovou akci sportovního charakteru pořádanou v Chotěboři.
Jedná se o příspěvek na jednorázové akce (soutěže, závody, turnaje apod.).
V rámci příloh žadatel uvede:
− název akce,
− ročník,
− místo a termín konání akce,
− garanta akce,
− cílovou skupinu,
− předpokládaný počet účastníků a počet pořadatelů,
− předpokládaný rozpočet akce.
Příspěvek může získat i fyzická osoba, zejména v zastoupení obyvatel části obce za
účelem pořádání sportovní akce pro děti a mládež.
C) na reprezentaci města Chotěboř na významné mezinárodní sportovní soutěži nebo
sportovní soutěži celostátního významu. Příspěvek je určen na úhradu cestovních a
ubytovacích nákladů zejména při zahraničních cestách, případně na úhradu věcných
darů hostiteli, pokud se jedná o cestu v zájmu reprezentace města.
V žádosti je nutno uvést:
− důvod cesty,
− kdo a kým byl pozván,
− počet účastníků a náplň pobytu,
− způsob reprezentace města.
Z tohoto příspěvku lze proplácet startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování
při sportovních soustředěních, soutěžích a závodech, náklady na výkon rozhodčího
včetně cestovného, nájemné sportovišť od jiných subjektů než od Města Chotěboř,
energie, vodné, stočné, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k
zajištění konkrétní sportovní akce, odměny trenérů mládeže, pojištění majetku, ceny do
soutěží. Nelze proplácet občerstvení při členských schůzích ani jiné pohoštění. Nelze
proplácet mzdové náklady (s výjimkou odměn trenérům mládeže) nebo dary třetím
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osobám (s výjimkou cen do soutěží a věcných darů hostiteli při zahraniční cestě). Dále
se neproplácí hovorné za telefony, odměny pořadatelů, zájezdy, prázdninové a rekreační
pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů.
Zdroj: http://www.chotebor.cz/
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