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Abstrakt 

Název práce: Finanční podpora Prahy 11 v oblasti tělesné výchovy a sportu 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit situaci finanční podpory sportovní oblasti 

Prahou 11, vyvodit na základě toho obecná stanoviska a nastínit vývoj do budoucna. 

Metoda: V práci je využita metoda neformálního rozhovoru a analýza dokumentů. 

Výsledky: Množství peněz vynaložených městskou částí Praha 11 do oblasti tělesné 

výchovy a sportu má vrůstající tendenci.  

Klíčová slova: organizování, financování, městská část Praha 11, finanční podpora, 

SAZKA, a. s., sportovní akce, grant 

 



 

Abstract 

The work title: Financial support of physical training and sports by city district 

Praha 11 

Objectives: Main goal of this work is to analyse the sports field support situation by 

means of finance provided by the city district Praha 11. On the basis of such analysis 

conclude general aspects and outline the future progress. Methods: In the work are used 

methods of laid back discussion and documents analysis.  

Results: The amount of money invested by city district Praha 11 into the field of 

Physical training and sports has increasing tendency. 

Key words: organizing, financing, city district Praha 11, financial support, 

SAZKA a. s., sports actions, grant 
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1 ÚVOD 

Sport je v dnešní době fenomén, v současnosti jsou na člověka a celou společnost 

kladeny stále větší nároky. Našel si v životech značného množství populace svou 

pevnou pozici a stal se nedílnou součástí běžného života. Lidská kreativita nezná mezí a 

promítá se i do sportovního odvětví. 

Jeho významem ve společnosti se zabývá mimo jiné i Analýza financování sportu 

v ČR. Jak je všeobecně známo, sport je vhodným nástrojem k sociální integraci. Má 

ohromný potenciál lidi sdružovat, a to bez ohledu na věk, společenský původ, pohlaví 

nebo sexuální orientaci. Pomáhá tak posilovat hospodářskou a společenskou soudržnost, 

vytvářet integrovanější společnost včetně dosažení rovného postavení mužů a žen. 

Zejména mladým lidem nabízí atraktivní možnosti zapojení se do společnosti a může je 

pomoci odvést od delikvence. 

Je vhodným prostředkem k upevňování zdraví a ke zvyšování kvality života. 

Kvůli nedostatku pohybu se zvyšuje výskyt nadváhy, který často vede k závažným 

onemocněním, jež ohrožují život jedince a snižují jeho kvalitu. Zároveň dochází 

k zatěžování státního rozpočtu, zejména pak rozpočtu zdravotnictví. Proto se potvrzuje 

tvrzení z ekonomického fóra v Davosu (2009), které říká: „Každý dolar investovaný do 

sportu ušetří čtyři dolary ve zdravotnictví.“ Sport velice příznivě působí na psychickou 

stránku člověka. Řadíme ho k základním faktorům aktivního odpočinku, který účinně 

kompenzuje pracovní vypětí a často jednostrannost současného života. Lze ho 

považovat za vhodnou součást využívání volného času a doplněk životního stylu  

Sehrává důležitou roli ve výchově, a to jak ve formální, tak i neformální, a 

příznivě ovlivňuje fyzický i mentální rozvoj dětí. Přispívá k rozvoji vědomostí, 

dovedností, motivace, utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, 

odpovědnosti, sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, 

cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek. 

V souhrnu se jedná o prvky socializace a morálky, tj. ovlivňování chování lidí ve vztahu 

k lidskému společenství.  

Sport nám umožňuje seberealizovat se, obohacovat se o prožitky. Trénink 

i soutěžení přinášejí uspokojení z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze zdařilých 
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pokusů o překonání překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení. Sport 

je přitažlivý i divácky, ale divácký zážitek nemůže být a není zdaleka tak silný a nosný 

jako aktivní činnost. 

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

porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami. Olympijské hnutí spojuje rozvoj 

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

přátelství a porozumění ve světě a zvláště vyzdvihnout starou řeckou tradici 

olympijského příměří. Sport 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. [1] 

V dnešní době jsou na sport kladeny čím dál větší nároky. Pryč jsou doby, kdy 

lidem stačila travnatá louka, aby si mohli zahrát fotbal. Vysoké soutěže si žádají 

prostorné haly splňující přísné normy a obnášející vysoký pronájem a vysoké náklady 

na výstavbu, trenéři si stanovují vysoké částky za své odborné vedení, sportovci 

vyžadují kvalitní sportovní nářadí a náčiní atd. Je zřejmé, že ani sport se bez finančních 

prostředků zdaleka neobejde. Bez podpory státu, sponzoringu velkých firem a 

v neposlední řadě podpory domácností by většina sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot vůbec nemohla existovat. Proto je otázka financování sportovní oblasti velice 

důležitá a je třeba se jí zabývat jak na úrovni celostátní, tak na úrovni obcí a krajů. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

2.1 Hlavní cíle 

 Prostřednictvím analýzy dat týkajících se financování oblasti tělesné 

výchovy a sportu v Praze 11 vypozorovat zákonitosti a trendy, které by 

zhodnotily vývoj v letech 2005 až 2009 a zároveň by mohly pomoci 

předvídat vývoj do budoucna.  

 Zpracování přehledu financování sportu na úrovni městské části Praha 11. 

2.2 Úkoly 

 Definování a vysvětlení základních pojmů týkajících se tělesné výchovy a 

sportu, které jsou používány v této práci.  

 Zmapování současné situace financování sportovní oblasti na celostátní 

úrovni, uvedení zdrojů, z nichž plynou peníze do sportu. 

 Zmapování subjektů městské části Praha 11, které se podílejí na 

činnostech souvisejících se sportem a tělovýchovou a majících souvislost 

s financováním sportu.  

 Analyzování dat a informací z jednotlivých orgánů městské části Praha 11 

týkajících se financování sportovní oblasti. Zkoumané období v této práci 

jsou roky 2005 až 2009.  

 Následné využití dat pro zjištění rozpočtové situace a grantové politiky. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Vymezení pojmů 

3.1.1 Tělesná kultura 

Tělesná kultura je považována za část kultury a celého kulturního dědictví národa. 

Pojem tělesná kultura vychází z latinského slova kinantropologie (kin = pohyb, 

antropos = člověk, logos = věda). 

HODAŇ in HOBZA (2006) „Tělesná kultura je sociokulturní systém, který jako 

výsledek činnosti, tvorby hodnot, vztahů a norem zabezpečuje specifickými 

tělocvičnými prostředky uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb 

člověka v oblasti fyzického a z něj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje 

s cílem jeho socializace a kultivace. Objektem jejího působení je kulturní a společenský 

člověk jako plnohodnotný člen společnosti.“ [7, s. 9]  

Tělesnou kulturu tvoří podle Hodaně sport, tělesná výchova a pohybová rekreace. 

[7] 

Graf č. 1 - Tělesná kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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3.1.1.1 Sport 

V Evropské chartě sportu, čl. 2 je použito následující definice: „sportem se rozumí 

všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ [4] 

Podle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu pojem sport představuje „všechny 

formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si 

kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a 

dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.“ [18] 

Novotný se na pojem sport dívá z historického hlediska. Název sport odvozuje od 

latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, což znamená bavit se, 

příjemně trávit volný čas. Postupně se tento pojem začínal vztahovat na pohybové 

činnosti, které jsou charakterizované zvláštní formou a obsahem. Ve světě se často 

pojem sport zaměňuje s pojmem tělesná kultura, v našem prostředí tyto dva pojmy 

rozlišujeme. [11] 

 HOBZA, REKTOŘÍK (2006) definují sport jako „rekreační fyzickou aktivitu 

tvořící složku volného času a životního stylu ve vrcholové podobě, prováděnou i jako 

profesi. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, 

regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Je též charakterizovaná jako 

pohybová činnost soutěžního charakteru, prováděná podle určitých pravidel. Dělí se na 

relaxační, vrcholovou a výkonnostní. Základní dělení sportu: sport individuální a 

kolektivní.“ [7, s. 9] 

3.1.1.2 Tělesná výchova 

NOVOTNÝ (2000) definuje tělesnou výchovu takto: „Tělesná výchova je 

pedagogický proces, v němž se využívá jako hlavního prostředku tělesných cvičení, 

sloužících k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji jeho osobnosti. V tělesné 

výchově není tělocvičný výkon hlavním cílem, ale prostředkem.“ [10, s. 14] 

3.1.1.3 Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace umožňuje kultivaci tvořivých sil člověka, má velký vliv na 

intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. Jde o činorodý a rozvíjející se koncept 
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využití volného času, o harmonické utváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, 

psychické i psychosociální oblasti. Přitom musí naplňovat představy a uspokojovat 

potřeby těch, jimž je určena – odpočinek, zábavu, vzdělání. [10] 

V této práci bude pojem sport používán velice často, ne však ve smyslu pouhé 

složky tělesné kultury, nicméně jako souhrnný pojem pro veškerou pohybovou aktivitu. 

3.2 Financování sportu v ČR 

Při financování sportu se uplatňuje nejčastěji vícezdrojové financování. Zdroje na 

financování sportu lze rozdělit na veřejné a soukromé. Často však dochází k prolínání 

financování z obou oblastí. Přestože je tělesná kultura a všechny její složky výrazně 

podporována z veřejných rozpočtů, tak vzhledem k oblíbenosti a rozšířenosti sportu pro 

všechny je největším zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností, viz obrázek č. 2. 

Graf č. 2 - Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

 
Pramen: [7, s. 52] 

Na obrázku č. 3 je znázorněna tvorba disponibilního fondu sportu a tělesné 

výchovy. Je patrné, že nejtučnější položkou, která produkuje finance do tohoto fondu, 

jsou opět domácnosti. Další subjekty financující fond sportu a tělesné výchovy jsou 

velké podniky a firmy, loterijní společnosti, dále sem plynou peníze z poplatků televize 

a ostatních medií za sportovní reportáže, peníze z reklam, ze sportovní činnosti a 
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z vlastní hospodářské činnosti sportovních klubů a v neposlední řadě peníze ze státních 

a místních rozpočtů. 

Graf č. 3 - Tvorba disponibilního fondu sportu 

 
Pramen: [8, s. 82] 

Tělesná kultura je zdrojem jak pozitivních, tak negativních externalit. Pozitivní 

externality však převažují, a proto je potřeba vyvarovat se nedostatku produkce 

produktů a služeb tělesné kultury v podmínkách čisté tržní ekonomiky, která u nás 

převládá.  

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního 

rozpočtu zahrnuje tyto dvě hlavní oblasti: 

1) Centrální zdroje (stát) 

 Dotace ze státního rozpočtu 

2) Místní zdroje 

 Výdaje v rámci rozpočtu kraje 

 Výdaje z rozpočtu měst a obcí (z krajských, městských a 

obecních rozpočtů) 
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3.2.1.1 Centrální zdroje 

3.2.1.1.1 Dotace ze státního rozpočtu 

Jak vidíme na obrázku č. 4, v rámci financování tělesné kultury je utvářen 

tzv. Fond veřejných prostředků na podporu sportu a tělovýchovy v ČR. Do tohoto fondu 

přispívají tři významné složky:  

 stát 

 kraje, města, obce (místní rozpočty) 

 školy s jejich vlastními rozpočty 

Složka dotace ze státního rozpočtu se skládá z významných podsložek. Ze 

státního rozpočtu plynou peníze na veřejně prospěšné programy, na zabezpečení 

sportovní reprezentaci, na financování rezortních středisek, dále pak na financování 

sportovních soutěží škol a sportovního výzkumu. 

Graf č. 4 - Podpora tělesné kultury z veřejných prostředků 

 
Pramen: [7, s. 53] 

Vláda neustále vypomáhá sportu dotacemi za státního rozpočtu. Z níže uvedeného 

obrázku č. 5 je patrné, že se tak děje prostřednictvím kapitol č. 333 (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy) a kapitoly VPS (Všeobecná pokladní správa). Ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o rozdělování státních prostředků na základě 

posudků od Rady pro tělovýchovu a sport. Její členové jsou odborníci a představitelé 
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největších občanských sdružení. Konkrétní rozdělení státních prostředků přes MŠMT 

zobrazuje následující schéma. 

Graf č. 5 - Rozdělování státních zdrojů na podporu tělovýchovy a sportu 

 
Pramen: [7, s. 54] 

3.2.1.1.1.1 Dělení dotací na investiční a neinvestiční 

Občanská sdružení ve sportu mají možnost získat ze státního rozpočtu dva typy 

účelových dotací: 

 neinvestiční 

 investiční 

Na dotace není právní nárok. Existují určité zásady pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu ČR. Poskytování státní dotace se realizuje dle schváleného vzoru 

„Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu 

pro rok 2009“ č. j. 23 831/2008-50, včetně Účelového určení a podmínky použití 

neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu. Výše dotace nesmí přesáhnout 

70 % rozpočtovaných ani skutečných výdajů na daný projekt údržby resp. investic a je 

nutno ji vyčerpat do 31. 12. běžného roku. O dotaci může žádat pouze platně 

zaregistrované občanské sdružení s hlavní činností v tělovýchově a sportu, s působností 

v minimálně 10 krajích ČR a musí mít vypořádané závazky vůči státu. MŠMT vypíše 
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grantový program pro daný rok a zveřejní ho na internetu. TJ a SK pak podají žádost na 

své zastřešující organizace, které provedou první selekci a zašlou sumář požadavků na 

MŠMT. Klíčem pro rozdělení peněz je evidovaná hodnota majetku a počet členů 

jednotlivých zastřešujících organizací a přidělí jim příslušné podíly. Na internetu je pak 

zveřejněn výsledek, a tím je zajištěna veřejná kontrola. 

Z hlediska rozvoje materiálně technických podmínek sportu se poskytují peníze 

prostřednictvím těchto programů:  

 Program na pořizování a technické zhodnocení investičního majetku 

v tělovýchovných a sportovních organizacích 

 Program na pořizování a technické zhodnocování investičního majetku ve 

sportovní reprezentaci 

První program se týká zlepšení obecné vybavenosti sportovních a tělovýchovných 

zařízení při tělovýchovných jednotách, tzn. v oblasti sportu pro všechny. Druhý 

program je určen pouze sportovní reprezentaci a je co do objemu podstatně menší. 

Prostředky jsou vynakládány na přípravu reprezentačních družstev. Směřují do 

základních středisek a sportovních svazů. [12] 

Rozdělení neinvestičních dotací 

Neinvestiční dotace se dělí do dvou oblastí. První oblast se týká výdajů na 

sportovní reprezentaci včetně resortních center, druhá veřejně prospěšných programů 

(dále jen VPP).  

Do první skupiny spadají následující tři programy: 

 Program 1 – Sportovní reprezentace ČR 

 Program 2 – Sportovní centra mládeže 

 Program 3 – Sportovní talent 

V roce 2009 se na reprezentaci vyčlenily dotace ve výši 984 007 tisíc Kč, včetně 

podpory činnosti rezortních sportovních center MŠMT, MO, MV (dále jen RSC) a 

včetně Antidopingového výboru (dále jen ADV). Hlavní zásady rozdělení státní dotace 

na sportovní reprezentaci pro rok 2009 jsou zpracovány v souvislosti s  usnesením vlády 

České republiky č. 718 ze dne 14. července 1999 k „Zásadám komplexního zabezpečení 

státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů“. 
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Existuje rozdílné hodnocení sportovní výkonnosti mezi individuálními a 

týmovými sporty. Zároveň se uplatňuje rozdílné rozdělování finanční podpory státu ve 

vztahu k mezinárodně úspěšným sportovním odvětvím a odvětvím s výraznou 

společenskou reflexí v České republice. 

Druhá skupina zahrnuje tyto programy: 

 Program 4 – Sportovní střediska 

 Program 5 – Národní program Sport pro všechny 

 Program 6 – Sport a škola 

 Program 7 – Sport zdravotně postižených 

 Program 8 - Údržba a provoz 

V roce 2009 bylo na VPP vynaloženo 291 076 tisíc Kč (viz. Tabulka č. 1). 

Celkové neinvestiční dotace tvořily v roce 2009 částku 1 275 083 tisíc Kč. 

Tabulka č. 1 Rozdělení neinvestičních dotací 

Program č. Název programu Rok 2009 (tisíc Kč)

Program I Sportovní reprezentace ČR 336 000
Program 2 Sportovní centra mládeže 175 000
Program 3 Sporotvní talent 83 000
rezervy 26 283 
resortní centra 363 724
Celkem na reprezentaci 984 007 
Program 4 Sportovní střediska 75 500
Program 5 Národní program Sport pro všechny 30 000
Program 6 Sport a škola 21 000
Program 7 Sport zdravotně postižených 9 500
Program 8 Údržba a provoz 154 154
Ostatní dotace 922
Celkem na VPP 291 076 

1 275 083Celkové neinvestiční dotace   
Pramen: MŠMT, 2006 
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Rozdělení investičních dotací 

Investiční dotace zahrnují Program 233510. Programové financování ISPROFIN, 

tj. Program 233510 se zaměřením na poskytování, čerpání ze státního rozpočtu, určený 

na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu, je rozdělen na 

podprogramy: 

 Podprogram 233512 – Podpora rozvoje materiálně technické základny 

sportovních organizací…………………………………….466 838 tis. Kč 

 Podprogram 233513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické  

základny sportovní reprezentace…………………………..143 000 tis. Kč 

 Rezerva k podprogramům 233512 a 233513…………………7 193 tis. Kč 

Celkové požadavky NNO ve finančních objemech na podprogram 233513 jsou ve 

výši 550 274 tisíc Kč. Rozpočet pro rok 2009 pro tento program činí pouze 

143 000 tisíc Kč, tudíž ve vztahu k státnímu rozpočtu bude realizováno pouze 25,9 % 

obdržených požadavků. 

Rezerva je určena na řešení aktuálních, mimořádných záležitostí předkládaných  

a realizovaných v průběhu roku 2009. [15] 

Tabulka č.2 - Rozdělení investičních dotací 
Rok 2009 (tis. Kč)

466 838
143 000

7 193
617 031Celkem Program 233510

Program číslo

Podprogram 233512
Podprogram  233513
Rezerva k podprogramům 

 

Pramen: MŠMT, 2006 

V roce 2009 bylo do sportu formou investičních a neinvestičních dotací 

investováno 1 892 114 tisíc Kč. Kromě těchto dotací každoročně schválí poslanecká 

sněmovna mimořádné dotace, které již neprocházejí přímo přes MŠMT a jdou 

z Všeobecné pokladní správy rovnou do regionů. Kraje a města schvalují své vlastní 

programy podpory sportu, a proto je nutno tuto částku ještě podstatně navýšit. Právě 

dotace z krajských a městských rozpočtů jsou nejefektivnější pro financování náročných 

technických základen. Většinou tvoří tyto dotace cca 1 % až 2 % z jejich celkového 

rozpočtu. Pokud občanská sdružení nedostanou takovouto dotaci, jsou nuceny pořídit si 

úvěr, což je velice rizikové. [12] 
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3.2.1.2 Místní zdroje 

3.2.1.2.1 Výdaje v rámci rozpočtu kraje 

V rámci krajů neexistují žádné přímé položky na financování sportovní oblasti. 

MŠMT však rozděluje finanční prostředky z odboru školství pro jednotlivé druhy škol, 

z nichž je část také používána na rozvoj tělovýchovy, v rámci učebních programů 

jednotlivých škol a v rámci různých tělovýchovných soutěží.  

3.2.1.2.2 Výdaje z rozpočtu měst a obcí (z krajských, městských a obecních 

rozpočtů) 

Obce samotné mají zájem na tom, aby se občané měli kde sportovně vyžít a aby 

měli kde rozvíjet své dovednosti. Sport je součástí života obcí a obce mu v rámci svých 

možností věnují odpovídající pozornost. Neexistuje žádná zákonná norma, která by 

obcím či krajům určovala výši povinných investic do oblasti sportu. Záleží to čistě jen 

na finančních možnostech obce či města a na rozhodnutí představitelů obce. 

V rozpočtech měst se pamatuje na výdaje na sport nejčastěji v tzv. sportovním fondu 

v rámci položky školství. Z tohoto zdroje se hradí nejčastěji tyto druhy výdajů: 

 pořádání tradičních sportovních akcí 

 akce sport pro všechny, spolková sportovní činnost mládeže 

 výkonnostní sport 

 družební sportovní styky, nejlepší sportovci města 

 rekonstrukce, opravy a údržba sportovních zařízení [8] 

3.2.2 Financování tělesné výchovy ze soukromých zdrojů 

Vládní dotace činí jen menší část financí potřebných k fungování tělovýchovných 

jednot. Proto se TJ a občanská sdružení obracejí i na soukromé zdroje financí. Řadíme 

mezi ně zejména rodinné výdaje domácností, podporu různých podniků a organizací. 

Vzhledem k obtížnosti získat údaje, charakterizující financování tělesné kultury ze 

soukromých zdrojů, je využita tabulka z roku 1990, kterou uvádí ve své knize Hobza a 

Rektořík.  

Z tabulky jasně vyplývá, že na dotacích se výrazněji podílí soukromé instituce 

nežli stát. Zatímco státní rozpočet spolu s rozpočty krajů a municipalit pokryl v roce 

1990 pouze 18,5 % z výdajů, soukromé zdroje pokryly zbylých 81,5 %. Nejvíce se na 

financování podílely domácnosti, tak je tomu i v současné době.  
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Tabulka č. 3 - Hlavní zdroj financování tělesné kultury v ČR  

Druh výdajů mld. Kč %

Veřejné výdaje
1. Výdaje státního rozpočtu 1,13 4,7
2. Výdaje rozpočtů okresů a municipalit 3,32 13,8
Soukromé výdaje
3. Výnosy z vlastní činnosti 1,4 5,8
4. Výdaje domácností 14,3 59,3
5. Výnosy z reklamy 0,1 0,4
6. Poplatky televize a médií 0,01 0,06
7. Výnosy sportovních loterií (Sazka) 0,54 2,3
8. Podpora podniků a institucí 3,32 12,4
Celkem 24,13 100  

Pramen: [7, s. 56, 57] 

V současné době lze ale pozorovat určité změny struktury míry financování ze 

soukromého sektoru. Výdaje ze soukromého sektoru se podílově snížily, výdaje 

z rozpočtů územních celků se zvýšily, výdaje domácností se podílově zvýšily, výnosy 

SAZKA, a. s., se podílově snížily, výnosy z reklamy a poplatky médií se podstatně 

zvýšily a podpora podniků a institucí se podílově zvýšila.  

3.2.2.1 Sponzoring 

ČÁSLAVOVÁ (2009): „Sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a turistické 

organizace, spolky, kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních prostředků 

pro jejich rozsáhlou a mnohočetnou činnost.“ [3, s. 190] 

Sponzoring je specifická podpora větších podniků a firem. Je to v podstatě druh 

obchodu, který mezi sebou uzavře sponzor a sponzorovaná organizace. Cílem je získat 

oboustranný užitek z tohoto spojení. Pro sponzorovaného je výhodné, že disponuje 

s určitou finanční částkou a díky těmto finančním prostředkům může provozovat svoji 

činnost. Sponzor zase využívá tohoto vztahu k dosažení svých propagačních cílů nebo 

k podpoře širších marketingových cílů. Je tedy zřejmé, že na rozdíl od nadační činnosti 

či darů představuje sponzoring v oblasti sportu zejména komunikační a marketingový 

nástroj, který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a protivýkonů 

sponzorovaného. [3] 
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U sponzorování jsou tedy důležité dva aspekty: Hledisko sponzora, tzn. z jakých 

důvodů podporují instituce a podnikatele aktivity na poli tělesné výchovy a sportu, 

kultury, zdravotnictví, životního prostředí atd., a hledisko sponzorovaného, tzn. co dává 

organizaci podnět hledat sponzory a co má poskytnout jako protislužbu.  

ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své knize uvádí, co sponzorské smlouvy zpravidla 

poskytují jako protislužbu za sponzoring: 

 právo použít logo, jméno, obchodní značku a grafickou prezentaci 

označující spojení s produktem nebo akcí (reklama, propagace…) 

 právo na exkluzivní spojení s produktem nebo kategorií služeb 

 právo na spojení jména s akcí nebo zařízením 

 právo používat různá označení ve spojení s produktem, akcí, jako např. 

„generální sponzor“, „oficiální dodavatel, „oficiální produkt“ 

 právo na služby (využívat produkt nebo na exkluzivní užití produktu)nebo 

právo využívat koupený produkt nebo službu ve spojení s akcí nebo 

zařízením. 

 právo řídit obvyklé propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní 

kampaně nebo prodejní aktivity ve spojení se sponzorskou smlouvou 

Česká praxe ve sponzoringu 

Sponzoring se týká zejména větších firem s nadnárodní působností. U menších 

firem může dojít i k takovému extrému, kdy oslovené subjekty nevědí, jaký 

marketingový či komunikační cíl prostřednictvím sponzorování naplnit a mnohdy raději 

poskytnou ryzí dar, což je pro sportovní organizaci výhodné. Druhým extrémem jsou 

menší žadatelé o sponzorské příspěvky, kteří nevědí, co by sponzorům nabídli, čím by 

je motivovali. Obecně platí, že firmy, které jsou zaměřené na sponzorování jsou tyto: 

 velké firmy – finanční ústavy, potravinářské koncerny, pivovary, 

automobilové firmy 

 firmy nacházející se v intenzivní konkurenci – počítačové, kosmetické, 

drogistické… 

 firmy regionální, mající zájem na podpoře sportu v regionu 
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Formy sponzorování ve sportu podle Čáslavové 

 sponzorování jednotlivých sportovců 

 sponzorování jednotlivých týmů 

 sponzorování sportovních akcí 

 sponzorování sportovních klubů 

 sponzorování ligových soutěží 

3.2.2.2 Dary 

Vedle sponzorování u nás v české republice existují také dary, které vyjadřují 

jinou formu finanční podpory. Zásadním odlišením od sponzoringu je to, že dárce 

neočekává za dar protihodnotu. Jedná se o bezúplatné nabytí majetku, které je na 

základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. 

3.2.2.3 Výnosy sportovních loterií (SAZKA) 

Podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, musí loterijní 

společnosti odvést část výtěžku na veřejně prospěšný účel v oblasti sociální a 

humanitární, zdravotní, sportovní, ochrany lidských práv, rozvoje neziskového sektoru, 

rozvoje regionálního života, ochrany životního prostředí, kulturní, vědecké nebo 

výzkumné nebo na oblast školství, péče o děti, mládež a rodinu, na zachování 

kulturních památek, na sport dětí, mládeže a zdravotně postižených nebo jestliže se 

odvede část výtěžku na veřejně prospěšný účel obci nebo na veřejně prospěšný účel 

nadaci, nadačnímu fondu, občanskému sdružení, registrované církvi, registrované 

náboženské společnosti, nebo obecně prospěšné společnosti (dále jen nestátní nezisková 

organizace) ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % 

až 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze 

všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v 

účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní 

poplatky a náklady státního dozoru (dále jen část výtěžku). 

Tabulka č.  4 – Odváděné procento z části výtěžku 

Výše rozdílu v mil. Kč do 50 50 - 100 100 - 500 500 - 1000 nad 1000

Stanovené % odvodu 6% 8% 10% 15% 20%  

Pramen:[ 9] 
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Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými 

částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají 

vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, 

náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související 

s provozováním her. [9] 

Loterijní společnosti v roce 2009 musely odvést více než 3,5 miliard Kč.  

SAZKA je největším nestátním přispěvatelem českého sportu a tělovýchovy a 

podporuje i veřejně prospěšné projekty v dalších oblastech, především v kultuře, 

vzdělání nebo zdravotnictví. Společnost SAZKA uvádí, že shromažďování finančních 

prostředků na tyto veřejně prospěšné účely je jejím hlavním posláním. Co se týče 

tělovýchovy a sportu, SAZKA umožňuje svým financováním provoz, výstavbu a 

rekonstrukci mnoha sportovních zařízení a činnost sportovních odvětví, která by bez 

jejího přispění fungovala omezeně nebo by nemohla existovat vůbec. Prostředky, které 

SAZKA pro vlastníky vytváří, slouží k financování sportu a tělovýchovy na amatérské, 

regionální nebo místní úrovni, ke spolufinancování státní reprezentace a k výstavbě 

zařízení, jako jsou sportovní areály Strahov, Podolí, Sportovní hala nebo víceúčelová 

O2 arena. Prostřednictvím svých akcionářů odvádí SAZKA do této sféry převážnou část 

výtěžku z provozování svých her a loterií. Za rok 2008 činila výše odvodu 

991 milionů Kč. 

Celkový finanční obnos odvodu z výtěžku z provozování sázkové a loterní 

činnosti je rozdělován podle akciových podílů jednotlivým akcionářům společnosti, 

kterými jsou občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy, viz 

graf č. 6. Široké spektrum jejich aktivit zahrnuje (až na nepatrné výjimky) celou oblast 

tělovýchovy a sportu v České republice. Tím je zajištěna dostatečná reprezentativnost a 

zároveň adresnost finančních prostředků vytvořených akciovou společností 

SAZKA. [16] 
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Graf č. 6 – Rozdělení výtěžku společnost SAZKA, a. s., mezi akcionáře 

 

Pramen:[ 16] 

Od roku 1956 odvedla SAZKA na veřejně prospěšné účely především ve sportu a 

tělovýchově více než 27 miliard Kč. V tabulce č. 5 jsou hospodářské výsledky z let 

2003 až 2008. Všechna čísla jsou v tisících Kč. V prvním řádku jsou uvedeny celkové 

výnosy společnosti, které jsou v dalších dvou řádcích podrobněji rozebrány na tržby ze 

sázkové hry a tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění. Další důležitou položkou jsou 

náklady, které se skládají z výher a zisku. V tabulce je uvedena celková částka 

z výtěžku, která slouží pro veřejně prospěšné účely. Červeně zvýrazněná je suma, která 

je určena pro oblast tělovýchovy a sportu. Pro zajímavost jsou uvedeny i částky, které 

jsou určeny pro oblast kultury a zdravotnictví.  
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Tabulka č. 5 – Hospodářské výsledky společnosti SAZKA, a. s. 
V tis. Kč 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Výnosy celkem  9 280 919  8 464 143  9 340 167  10 288 844  10 402 921  12 394 341

z toho:

Tržby za sázkové hry 8 045 966 6 587 814 7 252 811 7 901 594 7 655 311 8 064 350

Tržby z ostatní činnosti 
podléhající zdanění

999 644 797 042 761 940 938 876 820 962 572 923

Náklady celkem 7 863 562 7 142 462 7 785 236 8 586 074 8 987 446 11 139 197

z toho:

Výhry 4 510 193 3 524 428 3 743 001 3 943 157 3 853 345 4 028 952

Zisk před zdaněním 1 423 105 1 382 991 1 625 012 1 762 660 1 453 583 1 267 920

Zisk po zdanění 1 417 357 1 321 681 1 554 931 1 702 770 1 415 475 1 255 144

Vlastní kapitál 3 584 409 3 612 336 3 381 675 3 256 370 3 148 729 3 131 148

Použití výtěžku na 
veřejně  prospěšné 
účely celkem

1 051 927 1 107 458 1 289 565 1 080 341 1 042 961 997 380

z toho:

V oblasti  tě lovýchovy 
a sportu

1 010 000 1 101 500 1 284 449 1 074 275 1 036 895 991 214

Zdravotnictví 13 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kulturní účely 26 335 4 458 3 616 4 566 4 566 4 666

Charitativní účely 2 592 500 500 500 500 500
 

Zdroj: [16] 
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4 METODOLOGIE 

4.1 Kvalitativní dotazování 

Kvalitativní dotazování je jedna z metod získávání dat. Naslouchání, kladení 

otázek a získávání odpovědí na ně je hlavním a nejjednodušším prostředkem získávání 

informací a sběru dat. Samotné dotazování má mnoho odlišných druhů, ty se dají 

aplikovat buď samostatně, jako například v dotazníkových šetřeních, nebo 

kombinovaně. V dotazování existují dva extrémy: jedním je pevně daný dotazník 

s pevně danou strukturou otázek a uzavřenými otázkami, druhým je volný rozhovor, 

jehož struktura není předem definována a který má mnohdy podobu volného vyprávění 

subjektu. Střední cestou je pak polostrukturovaný rozhovor, kdy má dotazující 

nastíněnu kostru rozhovoru, má jasně stanovený účel a cíl rozhovoru, avšak zároveň je 

dotazník pružný. [5] 

4.1.1 Jednotlivé druhy kvalitativního dotazování 

4.1.1.1 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

Ve strukturovaném rozhovoru s otevřenými otázkami je pevně daná struktura 

rozhovoru, otázky jsou pečlivě formulovány. V tomto typu rozhovoru je velice malá 

pružnost, dotazující jde za konkrétním, jasně daným cílem. Dotazovaný má potřebu 

získat co nejméně odlišná data od různých respondentů, data se pak lépe analyzují. 

Tazatel má minimální podíl na kvalitě rozhovoru.[5] 

Tento typ rozhovoru použijeme, potřebujeme-li odpovědi srovnávat, jeho použití 

je proto vhodné zejména při vstupním či závěrečném rozhovoru v rámci nějakého 

intervenčního programu.[5] 

4.1.1.2 Rozhovor pomocí návodu 

Pokud tazatel použije rozhovor pomocí návodu, stanoví si seznam otázek, které je 

třeba v rámci interview probrat, a který mu slouží jako návod k vedení rozhovoru. 

Tazatel pak může sám zvolit, v jakém pořadí a jakým způsobem otázky aplikuje, má 

však záruku, že se dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata.[5] 

Schéma pro návrh rozhovoru: 

I. Pokud jsme navrhli obecné téma, napíšeme si všechna vedlejší témata a 

okruhy otázek, jež nás budou zajímat. 
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II. Uspořádáme oblasti zájmu ve vhodném pořadí. Jaké je jejich logické 

pořadí? Která témata jsou nejdůležitější? Doporučuje se umístit 

nejdůležitější a citlivá témata ke konci rozhovoru. 

III. Zamyslíme se nad formou otázek ke každému tématu. Také si 

rozmyslíme pořadí otázek. 

IV. Promyslíme si vhodné prohlubující a sondážní otázky. [5] 

4.1.1.3 Neformální rozhovor 

Neformální rozhovor je založen na spontánním kladení otázek. Rozhovor je 

přirozený, otázky vyplývají z kontextu, dotazovaný si často ani neuvědomuje, že jde o 

explorační rozhovor. Mnohdy probíhá v přirozené interakci, například během 

zúčastněného pozorování v terénu. [5] 

Neformální rozhovor se liší rozhovor od rozhovoru, nashromážděná data jsou 

vždy odlišná. Často se provádí s jednou osobou více rozhovorů, které staví na základech 

rozhovorů minulých. Tazateli po zamyšlení se nad rozhovorem minulým vyplynou 

různé nejasnosti, další otázky k tématu.[5] 

Výhodou neformálního rozhovoru je to, že otázky můžeme individuelně 

přizpůsobit situaci. Nevýhodou je však to, že získání požadovaných informací trvá delší 

dobu. Velkou roli zde sehrává schopnost dotazujícího klást vhodně otázky. Srovnávání 

dat je v tomto případě velice problematické z toho důvodu, že struktura jednotlivých 

rozhovorů zdaleka není jednotná [5] 

4.1.1.4 Narativní rozhovor 

Pokud tazatel přistoupí k narativnímu rozhovoru, je to většinou z důvodu toho, že 

je skeptický vůči možnosti získat potřebné informace prostřednictvím schématu 

otázka – odpověď. Dotazovaný je veden k zcela volnému vyprávění. Používá se 

především v biografickém výzkumu. „V přípravě narativního rozhovoru určujeme 

předmět vyprávění a zároveň se hledá subjekt, u něhož je jistota, že bude schopen 

vyprávět.“[5, s. 176] Rozhovor je členěn na tyto fáze: stimulace, vyprávění, kladení 

otázek pro vyjasnění nejasností a zobecňující otázky. [5] 

4.1.1.5 Fenomenologický rozhovor 

Fenomenologický rozhovor je jednou z variant rozhovoru zaměřeného na historii 

života dotazovaného. Skládá se ze tří částí, které na sebe navazují. 
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První rozhovor se zaměřuje na historii života jedince. Tazatel se snaží získat o 

respondentovi co nejvíce informací ve vztahu k tématu. Používají se otázky typu „jak“ a 

„proč“. 

V druhém rozhovoru se tazatel soustředí na podrobnosti zkušeností dotazovaného. 

Dále se zaměřuje na současnost a minulost života jedince.  

V třetím rozhovoru tazatel vyzve respondenta, aby reflektoval svoji zkušenost. [5] 

4.1.1.6 Skupinová diskuse, skupinové interview a vyprávění 

Na rozdíl od rozhovoru se ve skupinové diskusi a skupinovém interview zjišťují 

informace od celé sociální skupiny. Mnohdy je tato forma pro respondenta přínosnější 

zvláště z toho důvodu, že mnoho postojů a názorů se váže na sociální vztahy, a proto je 

lepší zjišťovat příslušné informace ve skupině. Při diskuzi je velice důležitý moderátor, 

na kterém může záviset, zda se u respondentů uvolní psychické zábrany a snadněji pak 

odhalí své postoje, myšlenky a pocity. [5] 

4.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů se řadí mezi oblast kvalitativně-interpretativní analýzy. Do 

analýzy dokumentů nespadá pouze listinná verze podkladů, ale i filmy, magnetofonové 

pásky a jiné zdroje informací. V klasických zkoumáních se tyto zdroje neberou vůbec 

v potaz, proto je tento druh sběru dat výjimečný. U kvalitativního výzkumu je výhodou 

to, že data nejsou zatížena chybami jako u kvantitativního výzkumu. „Mluvíme o 

nereaktivním měření, tedy měření, které nenásleduje jako reakce na nějakou realizaci 

plánu měření.“[6, s. 51]  

Analýza dokumentů je důležitá tehdy, když se jedná o časově vzdálené, historické 

události.  

„Poznávací cena dokumentů se posuzuje podle šesti kritérií 

1) Typ dokumentu: Úřední listiny a akta se zpravidla považují za jištění než 

novinové zprávy. 

2) Množina vnějších znaků dokumentu, tedy materiál jako takový, má 

zvláštní význam. 
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3) Vnitřní znaky, tedy obsah, má ústřední význam u textových dokumentů. 

U ostatních dokumentů se tím míní výpovědní hodnota dokumentu. 

4) Intencionalita dokumentu také ovlivňuje jeho hodnotu pro vědce. Úmysl 

informovat současníky nebo potomky v sobě nese možnost zdrojů chyb.  

5) Blízkost dokumentu k předmětu zkoumání, který se dokumentuje, je také 

důležitá. Uvažuje se jak časová, tak prostorová nebo i sociální blízkost. 

6) Původ dokumentu. Kde byl dokument nalezen? Odkud pochází? Jak se 

dochoval?“ [6, s. 51] 

Ohodnocení poznávací hodnoty dokumentu je důležitým krokem analýzy 

dokumentů, která se používá téměř vždy u větších výzkumných projektů. Nevyužití této 

techniky znamená, že se výzkumník připraví o cenná data a informace. [6] 

4.3 Konkrétní metody použité v této práci 

Při psaní této práce byla využita metoda neformálního rozhovoru a analýza 

dokumentů. Neformální rozhovor byl veden s těmito zaměstnanci MČ Praha 11: 

 Mgr. Dalibor Mlejnský - starosta MČ Prahy 11 

 Ing. Simona Klimakovská - tajemnice MČ Prahy 11 

 PeadDr. Miroslav Cerman - vedoucí odboru školství a kultury 

 Ing. Jana Urbanová - ekonom odboru školství a kultury 

 Ing. Vlasta Dirová - volný čas a sport, odbor školství a kultury 

 Mgr. Ivana Strnadová - metodika grantové politiky, odbor školství a 

kultury 

 Ing. Nataša Pethöová – ekonom odboru správy majetku 

Tito odborníci zároveň poskytli cenné dokumenty a data, které byly v práci 

následně analyzovány a zpracovány. Další zdrojem dokumentů byl internet, zejména 

pak webové stránky MČ Praha 11. V práci byly konkrétně analyzovány tyto 

dokumenty: 

 Strategická analýza sportovně-společenského prostředí na území městské 

části Praha 11  

 Strategie rozvoje sportovně-společenského prostředí na území městské 

části Praha 11 
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 Grantový program MČ Praha 11 na rok 2010 v oblasti sportu určený pro 

fyzické a právnické osoby 

 Důvodové zprávy - Rozbory hospodaření za jednotlivé roky (2005 – 2009) 

pro oddíl 34 (tělovýchova a zájmová činnost) 

 Koncepce státní podpory v ČR 

 Bílá kniha o sportu 

 Analýza financování sportu v ČR 
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5 FINANČNÍ PODPORA PRAHY 11 TV A SPORTU 

5.1 Organizační zajištění činností v oblasti sportu na Praze 11 

Na úvod praktické části práce je třeba nastínit, které subjekty se podílejí 

na chodu sportovní oblasti v MČ Praha 11 a uvést jejich kompetence. [17] 

Sportovní komise MČ Praha 11 

 zpracovává podklady pro vytvoření koncepce v oblasti sportu, 

tělovýchovy a volného času na území MČ Praha 11 

 zabezpečuje efektivní propagaci v oblasti sportu, tělovýchovy a 

volného času 

 projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů, pokud se na komisi 

obrátí 

 koordinuje celosídlištní akce v oblasti sportu, tělovýchovy a 

volného času 

 vyhledává sponzory a navrhuje sponzorské aktivity 

 vyhledává dobrovolné pracovníky v oblasti sportu, tělovýchovy a 

volného času 

 zpracovává koncepci využití stávajících objektů pro volný čas a areálů 

základních škol 

 posuzuje projekty a podílí se na vyhlášení grantových programů 

 sleduje možnosti získávání finančních prostředků od nevládních organizací 

 projednává žádosti o granty Magistrátu hlavního města Prahy (dále 

jen MHMP), návrhy rozpočtu oddílu 034, využití finančních prostředků 

z výherních hracích prostředků a sponzorských darů a možnosti 

rozšiřování cyklistických tras na území MČ Praha 11 

 sleduje a vyhodnocuje činnosti sportovních organizací se sídlem na Jižním 

Městě a navrhování finančních příspěvků dle schváleného rozpočtu 

(odd. 034) pro tělovýchovné jednoty 

Odbor správy majetku  

 v samostatné působnosti zajišťuje hospodaření s majetkem městské části: 

plánované rekonstrukce sportovišť, pravidelná údržba a rozvojové 

investiční akce v oblasti sportovišť 
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Odbor životního prostředí  

 v samostatné působnosti zajišťuje správu veřejné zeleně včetně veřejných 

a dětských sportovišť 

Odbor školství a kultury 

 v samostatné působnosti zabezpečuje oblast tělovýchovy a sportu včetně 

školních hřišť 

Odbor územního rozvoje  

  v samostatné působnosti zastupuje MČ jako účastník územního řízení, 

vydává územní rozhodnutí, připravuje návrhy na rozvoj v oblastech 

sportovních zařízení na území MČ 

Odbor výstavby  

 realizuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního 

úřadu, řeší otázky týkající se aplikace stavebního zákona v oblastech 

sportovních zařízení 

Sportovní Jižní Město, o. p. s. 

 posláním této společnosti je vykonávat a podporovat sportovní a 

tělovýchovnou činnost nejen dětí a mládeže, ale i všech ostatních obyvatel 

MČ Praha 11 

 úkolem této společnosti je rovněž zajišťovat správu přidělených sportovišť 

v majetku MČ Praha 11 

 je provozovatelem Fotbalového klubu Jižní Město (www.fotbaljm.cz), 

klubu stolního tenisu, běžeckého klubu a florbalového klubu 

 přispívá k naplňování činnosti projektů Prevence kriminality a Drogové 

prevence 
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5.2 Rozpočet MČ Praha 11 

Rozpočet MČ Praha 11 je tvořen třemi základními složkami. První a nejdůležitější 

složkou je rozpočet, který se týká veřejných služeb. Druhou složkou je hospodářská 

činnost, kterou tvoří zdaňované obchodní činnosti. Tato hospodářská činnost s sebou 

nese určité výnosy a náklady. Zisk plynoucí z této činnosti pak směřuje do rozpočtu. 

Třetí složkou je financování. To obsahuje finanční prostředky z minulých let a slouží ve 

své podstatě jako finanční rezerva.  

První složka, tedy rozpočet týkající se veřejných služeb, je tvořen příjmy a výdaji. 

Příjmy se dělí na:  

 vlastní 

- daňové 

- nedaňové 

- kapitálové 

 transfery 

- ze státního rozpočtu a EU 

- z rozpočtu hlavního města Prahy 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery do rozpočtů územní 

úrovně 

- ostatní investiční přijaté transfery do rozpočtů územní úrovně 

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ (zisk 

z hospodářské činnosti) 

Výdaje se dělí na  

 běžné 

 kapitálové 

Rozpočet pro MČ Praha 11 schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 11 na základě 

návrhu Rady MČ Praha 11 a k němu přiloženému seznamu připomínek občanů 

a komise. Již v červenci si každý oddíl (oddíl dopravy, oddíl tělovýchovy a zájmové 

činnosti, oddíl zdravotnictví apod.) sestaví svůj odhad příjmů a nákladů. Pokud není 

dostatek finančních prostředků, které by pokryly náklady jednotlivých oddílů, musí se 

provést škrty, které se provádí primárně v sekci kapitálových výdajů. Ty jsou totiž 
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zejména politické, zatímco běžné výdaje jsou směřovány do veřejných služeb, které je 

MČ povinna do určité míry zajistit. Škrty jsou v kompetenci Rady MČ Praha 11, ta 

hodnotí položku po položce a zvažuje její váhu. Takto Rada projedná většinou třikrát až 

čtyřikrát rozpočet, dokud není dotvořen. Rozpočet MČ je vždy schodkový, nicméně 

schodkový smí být jen do takové výše, která je kryta sekcí financování, v které jsou, jak 

již bylo zmíněno výše, nashromážděny přebytky z minulých let. Rozpočet je pak tedy 

ve své podstatě vyrovnaný. Jakmile Rada vypracuje tento zdánlivě vyrovnaný rozpočet, 

může být vyvěšen a dán k projednání Zastupitelstvu, které rozpočet opět upraví dle 

svého mínění, projedná veškeré připomínky a k 31. 12. by měl být rozpočet 

SCHVÁLEN (pokud není, hospodaří se podle rozpočtového provizoria).  

Od 1. 1. se začíná hospodařit podle SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU. Nelze ovšem 

dopředu předvídat nečekané události, které mohou způsobit určité změny. Proto 

v průběhu roku dochází k finančním přesunům, které mohou nastat jen v rámci 

jednotlivých oddílů nebo v rámci celého rozpočtu. Každá změna a každý přesun musí 

být projednán Zastupitelstvem, pokud se jedná o menší finanční částky, stačí schválení 

Radou (viz příloha č. 1 ). Tak vzniká k 31. 12. UPRAVENÝ ROZPOČET.  

SKUTEČNÝ ROZPOČET vyjadřuje skutečnou částku, která byla vynaložena. 

Limitem pro SR je UR. SR nikdy nesmí převyšovat částku UR.  

Částka, o kterou se liší skutečný rozpočet od upraveného, je očištěna od vratek 

dotací a navýšena o doplatky. Tato upravená částka pak plyne do složky financování, 

která je opět rezervou pro další kalendářní rok a pro další rozpočtové období. 

Práce se dále zabývá pouze rozpočtem pro oddíl 34 – tělovýchova a zájmová 

činnost.  

 Tabulka č. 6 znázorňuje schválený rozpočet (dále jen SR), upravený rozpočet 

(dále jen UR) a skutečný rozpočet (dále jen SK) pro oddíl 34 v letech 2005 až 2009.  

Tabulka č. 6- Schválený, upravený, skutečný rozpočet a diference SK. 

Období Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečný rozpočet Diference 

2005 18.754.000 13.824.900 11.897.600 

2006 18.562.000 8.466.800 7.080.700 -4 816 900

2007 16.550.000 33.602.300 27.856.100 20 775 400

2008 39.814.000 82.516.000 67.244.700 39 388 600
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2009 99.483.000 104.098.000 99.694.800 32 450 100

Pramen: Vlastní zpracování, viz příloha č. 2 

Z tabulky č. 6 je zřetelné, že částky SR, UR a SK se ve většině případů výrazně 

odlišují. Nelze vyčíst žádnou zákonitost mezi SR a UR, UR je někdy vyšší než SR, 

někdy nižší. Z tabulky je ale jasné, že vždy byla dodržena rozpočtová kázeň a že SK je 

vždy nižší než UR.  

Práce se dále zabývá pouze SK. SK představuje částku peněz, která byla ve 

skutečnosti vynaložena do oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti. V grafu č. 7 je 

znázorněn vývoj SK v letech 2005 až 2009. Z obrázku je patrné, že od roku 2006 SK 

pro tělovýchovu a zájmovou činnost prudce roste.  

Graf č. 7 – Skutečný rozpočet 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Celkový rozpočet se dělí na dvě podsložky: 

A. Běžné výdaje 

Mezi běžné výdaje se řadí grantový program, pronájmy pozemků, provoz školních 

hřišť, ozdravné a sportovní pobyty pro děti, propagace MČ Praha 11, mzdové výdaje, 

sportovní akce a ostatní výdaje v oblasti sportu. 
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Na grafu č. 8 je zachycen vývoj běžných výdajů v letech 2005 až 2009. 

V roce 2008 byla částka vynaložená na běžné výdaje rekordní, rok 2009 

zaznamenal mírný pokles. Oproti roku 2007 se však běžné výdaje vyšplhaly na 

více než dvojnásobnou částku. 

Graf č. 8 – Běžné výdaje 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

B. Kapitálové výdaje 

Mezi kapitálové výdaje se řadí spoluúčast na rekonstrukci školních hřišť, 

projektové dokumentace, realizace projektů, výstavba sportovišť, dovybavení školních 

hřišť a ostatní. 

Graf č. 9 – Kapitálové výdaje 
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Pramen: Vlastní zpracování 

Na grafu č. 9 je znázorněn vývoj kapitálových výdajů v letech 2005 až 2009. Na 

rozdíl od běžných výdajů kapitálové výdaje od roku 2006 stále výrazně rostou, není 

zaznamenán žádný pokles.  

Na grafu č. 10 vidíme srovnání celkových, kapitálových a běžných výdajů.  

Graf č. 10 – Celkové, kapitálové a běžné výdaje 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 10 je zřetelné, že kapitálové výdaje vyčerpají většinu 
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finančních prostředků z celkového rozpočtu pro tělovýchovu a sport. 

 

33 



 

 

5.3 Grantový program MČ Praha 11 

5.3.1 Grantový program MČ Praha 11 na rok 2010 v oblasti sportu určený pro 
fyzické a právnické osoby 

MČ Praha 11 poskytuje granty v oblasti sportu určené pro fyzické a právnické 

osoby. Tyto granty jsou v roce 2010 vyhlášeny v těchto okruzích: [13] 

I. Příspěvky na provoz TJ (dvouletý grant na období 2010 – 2011) 

- žadatel se podílí minimálně částkou 50 % z celkových 

nákladů 

- cílem programu je podpořit pravidelnou dvouletou činnost 

tělovýchovné organizace sídlící na území Prahy 11 

- grant je určen pouze na úhradu provozních nákladů spojených 

s dvouletým provozem TJ 

- grant je určený pouze pro tělovýchovné organizace, které mají 

sídlo na území MČ Praha 11 a jsou vlastníky nemovitého 

majetku využívaného pro sportovní účely a tento majetek 

pronajímají školám za zvýhodněných podmínek 

- grant nemůže být použit za účelem zisku 

- subjekt, kterému byly přiděleny finanční prostředky na 

dvouleté období, si může podat novou žádost o tento grant až 

po dvou letech (pokud žadatel obdrží grant na období 2010 –

 2011, může si podat novou žádost o dvouletý grant až na 

období 2012 – 2013) 

II. Celoroční práce subjektů 

- žadatel se podílí minimálně částkou 20 % z celkových 

nákladů 

- cílem programu je podpořit pravidelnou celoroční činnost 

subjektů pracujících převážně s dětmi a mládeží v oblasti 

sportu a tělovýchovy 

- program je určen zejména na úhradu nákladů bezprostředně 

souvisejících s celoroční činností 

- grant je určen na: nákup materiálního dovybavení organizace, 

pronájem zařízení, úhradu nájemného, kancelářských potřeb, 
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cen a odměn, provozních nákladů a dalších nákladů 

souvisejících s pravidelnou tréninkovou přípravou, 

pravidelnou organizaci akcí, soutěží, turnajů apod. a 

celoročním provozem organizace 

- grant nemůže být použit na nákup občerstvení, stravného ani 

pitného režimu 

- grant nemůže být použit za účelem zisku 

- grant mohou využít pouze právnické osoby – buď působící 

v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území 

MČ Praha 11, nebo zaměřující svou činnost na obyvatele 

z MČ Praha 11 (pravidelné pořádání akcí, vedení zájmových 

kroužků a oddílů a pravidelná celoroční práce s dětmi a 

mládeží) 

III. Jednorázové akce 

- cílem grantu je podpořit konání sportovních akcí zaměřených 

převážně na obyvatele z Prahy 11 

- podpořit společné využití volného času dětí a rodičů, 

- podpořit konání pravidelně se opakujících akcí, soutěží, 

závodů, turnajů, přeborů, sportovních her, akce zájmových 

kroužků a oddílů, náborové akce, jednorázové sportovní  akce 

ZŠ a MŠ, organizace sportovních víkendů pro širokou 

veřejnost a další akce, které měly v minulosti velkou 

návštěvnost nebo které měly mimořádný význam pro 

obyvatele MČ Praha 11 

- podpořit konání nově vznikajících akcí, u kterých je z popisu 

projektu pravděpodobné, že budou přínosem pro obyvatele 

MČ Praha 11  

- program je určen zejména na úhradu přímých nákladů 

spojených s pořádáním jednorázových akcí: například nákup 

materiálu vztahujícího se výhradně k dané akci, krátkodobé 

pronájmy zařízení a prostor, nákup dárků, cen a odměn, 

organizační zajištění akce, rozhodčí, reklama a propagace 

dané akce, kancelářské potřeby, platba za služby (telefon, 

poštovné apod.), doprava, ubytování, provozní náklady 
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vztahující se k  akci a další náklady související s organizací a 

přípravou akce 

- grant nemůže být použit na nákup stravného a občerstvení, 

může být však použit na zajištění pitného režimu (maximálně 

ve výši 10 % z celkových nákladů na akci) 

- grant nemůže být použit na organizaci sportovních táborů a 

kempů, škol v přírodě, soustředění apod. 

- grant nemůže být použit za účelem zisku 

- grant mohou využít fyzické i právnické osoby působící 

v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území 

MČ Praha 11 a školy (všech typů a zřizovatelů) sídlící na 

území MČ Praha 11 

IV. Reprezentace MČ Praha 11 

- grant je určen na podporu účasti dětí a mládeže na utkáních, 

soutěžích, přeborech, turnajích, mistrovství a dalších akcích 

celopražské, celorepublikové či mezinárodní úrovně 

- grant je určen na úhradu startovného, dopravy, ubytování, 

regeneračních a rehabilitačních služeb, pronájmy sportoviště, 

odměny rozhodčím, nákup materiálního dovybavení (pouze 

sportovního náčiní, nářadí, reprezentačních dresů a dalšího 

vybavení určeného k reprezentaci MČ Praha 11) a provozní 

náklady související s organizací turnajů, soutěží, zápasů apod.  

- grant nemůže být použit na úhradu stravného a občerstvení 

- může být však použit na úhradu pitného režimu (maximálně 

ve výši 10 % z celkových nákladů)  

- grant nemůže být použit za účelem zisku 

- tento grant mohou čerpat fyzické i právnické osoby působící 

v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem buď na území 

MČ Praha 11, nebo zaměřující svou činnost na obyvatele 

z MČ Praha 11 (vedení oddílů apod.) a školy všech typů a 

zřizovatelů sídlících na území MČ Praha 11 
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V. Jednorázové akce pořádané na území MČ Praha 11 subjekty, které 

své sídlo na území MČ Praha 11 nemají 

- cílem je podpořit konání sportovních akcí pro děti a mládež, 

rodiny s dětmi a širokou veřejnost z Prahy 11 

- program je určen pro subjekty, které mají své sídlo mimo 

území Prahy 11, přestože zaměřují svou činnost převážně na 

obyvatele z Prahy 11 (zejména se jedná o vedení zájmových 

kroužků a oddílů a další organizování akcí a sportovních 

aktivit pro děti, mládež a dospělé z Prahy 11)  

- cílem programu je podpořit konání pravidelně se opakujících 

akcí, soutěží a závodů, turnajů, přeborů, sportovních her, akce 

zájmových kroužků a oddílů, náborové akce, organizace 

sportovních víkendů pro širokou veřejnost, pravidelných 

kurzů a další akce, které měly v minulosti velkou návštěvnost 

nebo které měly mimořádný význam pro MČ Praha 11 

- program je určen zejména na úhradu přímých nákladů 

spojených s pořádáním jednorázových akcí: například nákup 

materiálu vztahujícího se výhradně k dané akci, krátkodobé 

pronájmy zařízení a prostor, nákup dárků, cen a odměn, 

organizační zajištění akce, rozhodčí, reklama a propagace 

dané akce, kancelářské potřeby, platba za služby (telefon, 

poštovné apod.), doprava, ubytování, provozní náklady 

vztahující se k dané akci a další náklady související 

s organizací akce 

- grant nemůže být použit na nákup stravného a občerstvení, 

může být však použit na zajištění pitného režimu (maximálně 

ve výši 10 % z celkových nákladů na akci) 

- grant nemůže být použit na organizaci sportovních táborů a 

kempů, soustředění apod. 

Termíny uzávěrek jednotlivých kol 

Grantový program se vždy vypisuje ve třech kolech. V I. kole se v roce 2010 smí 

žádat o všech 5 okruhů, v II. a III. kole lze žádat pouze na okruhy III, IV a V. 
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 uzávěrka 30. 11. 2009 

- u okruhu I termíny čerpání finančních prostředků od 

1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 

- u okruhu II termíny čerpání finančních prostředků od 

1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

- u okruhu III, IV, V termíny čerpání finančních prostředků od 

1. 1. 2010 do 31. 5. 2010 

 uzávěrka 29. 3. 2010 

- termíny čerpání finančních prostředků od 1. 6. 2010 do 

30. 9. 2010 

 uzávěrka 13. 9. 2010 

- termíny čerpání finančních prostředků od 1. 10. 2010 do 

31. 12. 2010 

Obecné podmínky pro poskytnutí grantů pro oblast sportu 

 doložení kopie statutu, zřizovací listiny, stanov či jiného právního 

dokumentu osvědčujícího povolení a zaměření činnosti žadatele 

 doložení sídla subjektu na území Prahy 11 nebo vazbu k obyvatelům 

Jižního Města 

 doložení finanční správy o čerpání  

 žádost o grant musí obsahovat povinné údaje jako např. název a popis 

koncepce projektu, počet členů subjektu, předpokládaný počet účastníků 

akce a předpokládaný počet účastníků z Prahy 11, výši požadované dotace 

 

Posuzování a hodnocení žádostí o grant 

 jednotlivé projekty žadatelů budou posuzovány sportovní komisí, Radou 

MČ Praha 11 a následně Zastupitelstvem MČ Praha 11  

 grant nemusí být žadateli přidělen v požadované výši a lze jej čerpat pouze 

v souladu s účelem schváleným zastupitelstvem MČ Praha 11, v souladu 

s uzavřenou darovací smlouvou/smlouvou o příspěvku a Grantovým 

programem pro oblast sportu 

 poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí 

Zastupitelstva MČ Praha 11 není odvolání 
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 MČ Praha 11 se nemusí žadateli vyjadřovat k důvodům neposkytnutí 

finanční podpory ani k důvodům poskytnutí nižšího finančního obnosu, 

než jaký žadatel o grant požadoval 

 při posuzování žádosti o grant bude sportovní komise (poradní orgán Rady 

MČ Praha 11) brát na vědomí i to, zda nejsou s daným subjektem řešeny 

například nedostatky s vyúčtováním předchozích grantů (vyúčtování 

nebylo zasláno v termínu, nedodržení povinné spoluúčasti subjektu, špatné 

či chybějící účetní doklady, nedodržení účelu čerpání finanční částky, 

porušení ustanovení darovací smlouvy/smlouvy o příspěvku apod.), 

neochota subjektu spolupracovat s odpovědnými pracovníky grantové 

politiky ÚMČ Praha 11, nedostatky ohledně povinnosti hlásit informace o 

grantových akcích e-mailem či písemnou formou včas před termínem 

konání akce (minimálně 30 dní před termínem konání akce), nevhodná či 

nedostatečná propagace MČ Praha 11 na akcích, nedostatky zjištěné 

přímou kontrolou využití finančních prostředků zjištěných v průběhu 

konání akce či kontrolou účetních dokladů a další nedostatky, které jsou 

s daným subjektem řešeny - zejména dlouhodobě a opakovaně 

Čerpání finančních prostředků, předložení vyúčtování a kontrola využití 

finančních prostředků 

 přidělenou finanční částku smí příjemce grantu použít výhradně k účelům 

dle Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11, v souladu s Grantovým 

programem v oblasti sportu a v souladu s vyhotovenou darovací 

smlouvou/smlouvou o příspěvku 

 příjemce grantu je povinen vyčerpat poskytnuté finanční prostředky 

nejpozději v termínu daném jednotlivými grantovými koly a okruhy (viz 

Termíny uzávěrek a termíny čerpání finančních prostředků) 

 pokud se akce neuskuteční do termínu daného tímto programem, bude 

příjemce grantu povinen vrátit dar/příspěvek (nebo jeho nevyčerpanou 

část) v lhůtě do 15 dnů po termínu čerpání 

 přidělené finanční částky je nutno vyúčtovat jednotlivě a vždy na 

předepsaném formuláři 

 vyúčtování grantu musí být vyplněno ve všech potřebných bodech 

uvedených ve formuláři Vyúčtování grantu pro oblast sportu na rok 2010 
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 nedílnou součástí vyúčtování musí být i zhodnocení kvality a průběhu 

akce a vyplnění počtu účastníků akce, dále musí vyúčtování obsahovat 

fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z účtu, faktur či jiných 

dokladů, které se bezprostředně vztahují k vyúčtování přidělených 

finančních prostředků a dále k vyúčtování povinné finanční spoluúčasti 

subjektu – výše spoluúčasti dle jednotlivých okruhů 

 příjemce grantu musí přidělené finanční prostředky vykazovat odděleně 

v účetní evidenci. Vyúčtování musí být doručeno na Odbor školství a 

kultury nejpozději v termínu daném jednotlivými grantovými koly a 

příslušnými okruhy (viz Termíny předložení vyúčtování). Pokud nebude 

grant řádně vyúčtován ve stanovených termínech, bude příjemce grantu 

vyzván písemně (elektronickou cestou či dopisem) k nápravě vzniklé 

situace v termínu nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude muset 

příjemce část nedoloženého, nesprávně vyúčtovaného či nevhodně 

použitého grantu (popřípadě celý grant) vrátit na účet MČ na základě 

písemné výzvy odpovědným pracovníkem ÚMČ Praha 11 

 příjemce grantu se dále zavazuje, že s věcmi pořízenými z daru MČ 

nebude po dobu 3 let nakládat (prodej, bezúplatný převod, pronájem 

apod.) bez souhlasu ÚMČ Praha 11 

 poskytovatel grantu si vymiňuje možnost kontroly užití finančních 

prostředků v souladu s uzavřenou darovací  smlouvou/smlouvou o 

příspěvku a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě 

 grant nemůže být použit za účelem dosahování zisku 

5.3.2 Vývoj rozdělování grantů v letech 2005 – 2009 

Práce se zaměřuje na způsob rozdělování grantů během let 2005 až 2009. 

Zdrojová data, poskytnutá MČ Praha 11, byla v letech 2005 a 2006 koncipována odlišně 

od let následujících. V letech 2005 a 2006 existovaly jen základní tři okruhy, a to:  

 celoroční práce subjektů 

 jednorázové akce 

 reprezentace MČ Praha 11 

V roce 2007 byl grantový program rozšířen o další dva okruhy:  
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 příspěvky na provoz tělovýchovných jednot  

 jednorázové akce pořádané na území MČ Praha 11 subjekty, které své 

sídlo na území MČ Praha 11 nemají 

Tabulka č. 7 poskytuje údaje nashromážděné za období 2005 až 2009. 

Z poskytnutých hodnot jsou v tabulce dále vypočteny jednotlivé ukazatele. Ve 

sloupcích tabulky jsou přehledně uvedeny následující položky: 

„Počet účastníků“ vypovídá o tom, kolika lidí se přidělený grant přímo dotýká. 

Například požadujeme-li grant pro TJ JM Chodov – Volejbal, 

kategorie ženy a juniorky, dotkne se přidělená částka všech 

registrovaných hráček tohoto klubu (v roce 2005 to bylo např. 

25 hráček).  

„Celkové náklady“ vyjadřují, jak velké byly celkové náklady na akce, provoz TJ, 

vybavení a další náklady v jednotlivých letech. 

„Požadováno“ vyjadřuje, o jak velkou částku sportovní subjekty v žádosti o 

grant žádaly. Zpravidla se jedná o částku výrazně nižší, než 

jsou celkové náklady na příslušnou akci.  

„Doporučeno“ vyjadřuje částku dotací, kterou MČ Praha 11 sportovním 

subjektům ve skutečnosti poskytla.  

„Úspěšnost“  zobrazuje, kolik procent z požadované částky obdrželi 

žadatelé, resp. do jaké míry byla žádost o grant úspěšná.  

„Procent z nákladů“  vyjadřuje, kolik procent z celkových nákladů pokryje žadateli 

poskytnutý grant. 

„Dotace na osobu“ je vyjádřením toho, jaká částka připadne z poskytnutého 

grantu na jednoho účastníka, kterého se grant dotýká (ať již 

tak, že se účastní nějaké sportovní akce, že bude moci 

využívat nové sportovní náčiní a nářadí nakoupené z peněz 

z grantu či tak, že bude platit menší členské příspěvky za 

členství v TJ) 

„Náklady na osobu“ jsou vyjádřením toho, jak velká částka připadá na jednu osobu 

z celkových nákladů.  

 

Veškeré částky uvedené v tabulce jsou souhrnné za jednotlivé roky 
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Tabulka č. 7 - Granty 

Období Počet 
účastníků

Celkové 
náklady 

Požadavek Doporu-
čeno 

Úspěšnost Procent z 
nákladů 

Dotace 
/osobu 

Náklady/ 
osobu 

2005 21.666 6.505.561 2.227.850 700.000 31,42% 10,76% 32 300

2006 17.859 5.508.474 2.323.006 618.000 26,60% 11,22% 35 308

2007 23.667 16.041.793 4.241.844 1.000.000 23,57% 6,23% 42 678

2008 20.915 18.806.610 4.630.360 1.840.500 39,75% 9,79% 88 899

2009 29.822 20.153.415 6.995.964 2.421.000 34,61% 12,01% 81 676

Celkem 113.929 67.015.853 20.419.024 6.579.500 32,22% 9,82% 58 588

Pramen: Vlastní zpracování, dle grantových projektů v rámci grantových programů 

Z tabulky je patrné, že nelze najít přímou závislost mezi počtem účastníků a 

doporučenou částkou, kterou MČ na akce uvolnila. Vztah mezi počtem účastníků a 

poskytnutou dotací nejlépe vystihuje graf dotací na osobu v jednotlivých letech 

sledovaného období. Průměrná dotace dosahuje ve sledovaném období 58 Kč na osobu, 

přičemž průměrné náklady na osobu představují částku 588 Kč. Průměrná dotace na 

osobu činí 9,82 %. 

Graf č. 11 – Dotace na osobu 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

Graf celkových nákladů se týká těch nákladů, které sportovní subjekty vynaloží na 

pořádání sportovních akcí, soutěží, provoz sportovišť, tělovýchovných jednot a na jiné 

sportovní činnosti Z grafu celkových nákladů je zřejmé, že během posledních 5 let 

náklady rostou. V roce 2006 je zřetelný lehký pokles, nicméně již v roce 2007 došlo 

k velkému nárůstu celkových nákladů o více než 10 mil. Kč. Tento prudký nárůst je 

způsoben vyhlášením dalších dvou okruhů (IV. a V.), které v roce 2007 zapříčinily 

nárůst celkových nákladů o necelých 6 mil. Kč. Náklady v roce 2009 jsou oproti roku 

2006 téměř čtyřnásobné. 
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Graf č. 12 – Celkové náklady 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

Hodnota celkových nákladů a hodnota požadované finanční částky se výrazně 

odlišují. Žadatelé se ve většině případů musí podílet minimálně částkou 20 % 

z celkových nákladů, u příspěvků na provoz TJ dokonce částkou 50 %. I zde je možné 

vidět skok z roku 2006 na rok 2007. Patrná je zde rostoucí tendence 

Graf č. 13 – Požadovaná částka 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Jakou částku ve skutečnosti v jednotlivých letech žadatelé obdrželi, znázorňuje 

graf uvedený níže. Tato částka od roku 2006 pozvolna poměrně rovnoměrně stoupá, 

průměrně se částka doporučených dotací meziročně zvyšuje o cca 600 000 Kč. V roce 

2009 byla prostřednictvím grantů přidělena rekordní částka 2 421 000 Kč.  
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Graf č. 14 – Skutečně obdržená částka 

Pramen: Vlastní zpracování 

Porovnání požadovaných a skutečně získaných dotací vztažených k celkovým 

nákladům na příslušnou akci ukazuje následující graf č. 15, kde jsou jednotlivé hodnoty 

vyjádřeny v procentech celkových nákladů. 

Graf č. 15 – Porovnání požadovaných a získaných dotací v poměru k celkovým 
nákladům 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

V následujícím grafu vidíme celkové srovnání předešlých tří ukazatelů. Od 

poklesu v roce 2006 vzrůstají celkové náklady, požadovaná i ze strany MČ doporučená 

částka. 
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Graf č. 16 – Graf nákladů, požadavků a dotací 

Pramen: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7 se dají vypozorovat ještě další souvislosti. Na níže uvedeném grafu 

je znázorněno, jaké procento z požadované částky nakonec bylo poskytnuto 

prostřednictvím grantů. Z grafu je patrné, že za posledních pět let byl z hlediska 

úspěšnosti získání grantů nejhorší  rok 2007, naopak k největší úspěšnosti vyřízení 

grantů došlo v roce 2008, kdy bylo dosaženo bez mála hranice 40 %. Průměrná 

úspěšnost dosahuje ve sledovaném období 32 %. Přerušovaná přímka vyjadřuje trend. 

Graf č. 17 – Úspěšnost vyřízení grantů 

Pramen: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7a kolonek celkových nákladů na osobu a dotace na osobu je patrné, 

že dotace na osobu činí přibližně pouhých 10 % z celkových nákladů na osobu. Graf 

č. 18 tuto skutečnost potvrzuje. Prudký nárůst nákladů na osobu od roku 2007 se ve výši 

získaných dotací formou grantů projevuje pouze nepatrným nárůstem.  
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Doposud bylo počítáno jen s kladně vyřízenými žádostmi. Na závěr této kapitoly 

je uveden graf č. 19, který vypovídá o tom, kolik z celkových žádostí je kladně 

vyhodnoceno. Nejčastější důvod pro neposkytnutí grantu je takový, že nebyly splněny 

grantové podmínky. V letech 2005 a 2006 byly zamítnuty pouze 3 žádosti o grant. Rok 

2007 je pozoruhodný, protože počet žádostí o grant se snížil, což popírá jinak vzrůstající 

křivku žádostí o grant. Tento pokles je však způsoben tím, že v roce 2007 nebylo 

vypsáno III. grantové kolo. V roce 2007 vzrostl počet zamítnutých grantů na 16. 

V následujících dvou letech, tedy v roce 2008 a 2009 již pokračuje vzrůstající tendence 

žádostí o grant. Odmítnutých žádostí o grant v těchto letech dosahuje 20, což je ve 

srovnání se 160 a 221 kladně vyřízených grantů pozitivní nárůst. 

Graf č. 18 – Porovnání celkových nákladů na osobu a získaných dotací na osobu 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Graf č. 19 – Celkový a kladně vyřízený počet žádostí o grant 

Pramen: Vlastní zpracování 

Graf č. 20 znázorňuje jiný pohled na odmítnuté granty. Vyjadřuje, kolik procent 

z žádostí o grant v jednotlivých letech bylo odmítnuto. Je patrné, že v letech 2005 a 

2006 bylo toto procento zanedbatelné. V roce 2007 je zaznamenán největší nárůst 

odmítnutých grantů, který představuje prozatím nejvyšší hranici za posledních 5 let, a to 

15 %. Během let 2008 a 2009 však procento odmítnutých grantů opět klesá. 

Graf č. 20 – Poměr kladně vyřízených a odmítnutých grantů 
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Pramen: Vlastní zpracování 

5.4 
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Sportovní akce 

MČ Praha 11 pořádá každoročně mnoho sportovních akcí jak pro rodiče s dětmi, 

tak pro ostatní sportovce. Peníze na tyto akce čerpá ze svého rozpočtu z položky 

běžných výdajů. Jak se vyvíjely výdaje na sportovní akce v posledních pěti letech, 

zobrazuje graf č. 21. Z grafu je patrné, že v letech 2008, 2009 tato položka 

několikanásobně vzrostla, do sportovních akcí je vkládán velmi vysoký obnos peněz.  

Graf č. 21 – Sportovní akce MČ Praha 11 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pro názornost jsou v práci popsány nejvýznamnější sportovní akce pořádané 

MČ Prahou 11.  

Cross cup 

Odbor školství a kultury MČ Praha 11 ve spolupráci se základní školou Campanus 

již 15 let pořádá běžecký závod CROSS CUP určený žákům a studentům ze základních 

a středních škol sídlících na území MČ Praha 11.  
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Závod probíhá v Centrálním parku u ZŠ Mikulova. Tato sportovní akce je spojena 

s heslem STOP-DROGY, napomáhá tedy prevenci drogové závislosti. Délka tratě se 

většinou pohybuje kolem 600 m. Závod probíhá ve třech kategoriích: 

 žáci 1. stupně 

 žáci 2. stupně 

 žáci středních škol 

Vítězové každé z kategorií si odnesou cenu a navíc šek v hodnotě 3 000 Kč pro 

školu, kterou reprezentovali. Tuto částku musí školy využít pro sportovní účely.  

MČ Praha 11 uvolňuje ze svého rozpočtu na tuto akci průměrně 50 000 Kč. Tato 

částka zahrnuje přítomný sanitní vůz, pitný režim, fotografie a archivaci, dopravní 

značení, bezpečnostní pásku, poháry, medaile. 

Příměstské jednodenní tábory 

MČ Praha 11 v roce 2008 přišla s nápadem uskutečnit jednodenní příměstské 

tábory. Poprvé byl tento nápad zrealizovaný o letních prázdninách v roce 2008. 

Příměstské tábory pomáhají rodičům, kteří nemají ve dnech letních či jarních prázdnin 

program pro své děti, nemají hlídání. Jsou určené dětem od šesti let. Tábory mají 

sportovní a kulturní charakter. MČ Praha 11 na tyto tábory přispívá, rodiče platí za 

jeden den příměstského tábora vždy 100 Kč, přičemž v ceně je zajištěn teplý oběd, 

dopolední i odpolední svačina a celodenní pitný režim. Cena rovněž zahrnuje vstupné 

na rozmanité kulturní či sportovní akce a doprovodný program. V létě děti absolvují 

například lanové aktivity, outdoorové hry, míčové hry a atletické soutěže. Za 

nepříznivého počasí děti tráví čas ve školních tělocvičnách, kde probíhají sportovní 

kolektivní hry – fotbal, vybíjená, volejbal, tečovaná, softball. Od roku 2008 se 

příměstských táborů zúčastnilo více než 5 800 dětí. O jarních jednodenních táborech je 

do programu zařazen například i celodenní výlet s výukou lyžování a snowboardingu. 

Každé dítě vyjde MČ Prahu 11 na cca 425 Kč. Počet dětí, které se účastní těchto táborů, 

s každou další akcí roste přibližně o 30 %. 

Pražské cyklozvonění  
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Pražské cyklozvonění je celopražská akce, které se účastní 5 městských částí 

včetně MČ Praha 11. Jedná se o jízdu na kole pro rodiny s dětmi od sedmi let. Pražské 

cyklozvonění zahajuje vždy Týden mobility v Praze. „Cílem je představit Pražanům a 

jejich hostům bezpečné cyklotrasy, které lze využít ke každodenním cestám do práce a 

do školy, a upevnit partnerství mezi jednotlivými městskými částmi Magistrátu 

hlavního města Prahy (MHMP) a nadací Partnerství při realizaci cyklostezek a cyklotras 

v Praze.“ [2] Pro účastníky jsou připravena jednotlivá stanoviště se soutěžemi, malá 

hudební produkce, občerstvení a k dispozici jsou i různá sportoviště. Po absolvování 

všech sportovišť jsou rozdány i ceny, které se nesou v duchu cyklistiky. Městské části 

se každoročně střídají v pořadatelství. V roce 2008 pořádala Pražské cyklozvonění 

MČ Praha 11. Výdaje v tomto roce byly tedy oproti ostatním rokům extrémně vysoké – 

206 000 Kč. V ostatních ročnících MČ Praha 11 vynaloží na akci průměrně 58 000 Kč.  
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6 ZÁVĚR 

Těžištěm bakalářské práce je vyhodnocení reálných dat financování sportovních 

aktivit MČ Praha 11. Data byla získána od Zastupitelstva MČ Prahy 11 a následně 

vyhodnocena do výsledných grafů, které nejlépe splňují požadavek na definování 

vývojových trendů. Jako základní ukazatel financování je pro potřeby práce uvažován 

skutečný rozpočet MČ Praha 11, který od roku 2006 vykazuje trvalý nárůst a ukazuje 

skutečně vynaložené prostředky na financování sportovních aktivit ze strany 

MČ Praha 11. Největší diference byla zaznamenána v roce 2008 a představovala oproti 

roku 2007 nárůst o více než 39 mil. Kč. I když rok 2009 vykazuje mírné snížení 

diference, došlo opět k nárůstu o více než 32 mil. Kč. Trvale rostoucí trend skutečného 

rozpočtu je způsoben vývojem v oblasti kapitálových výdajů, které od roku 2006 trvale 

rostou. Na rozdíl od kapitálových výdajů došlo v oblasti běžných výdajů v roce 2009 

k poklesu pod úroveň roku 2008. Tento pokles znamená celkové zbrzdění růstu 

skutečného rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu.  

Zvláštní pozornost je věnována vyhodnocení grantového programu MČ Praha 11. 

Získaná data byla pro dané období vyhodnocena s ohledem na počet účastníků, kterých 

se získané finanční prostředky dotýkají. Dalším sledovaným ukazatelem je úspěšnost 

získání finančních prostředků v poměru k požadované částce a k celkové finanční 

náročnosti akce. Ve sledovaném období 2005 až 2009 je průměrná úspěšnost získání 

finančních prostředků cca 32 %, což představuje necelých 10 % z celkové výše nutných 

nákladů na sportovní aktivity. Na osobu je potřeba průměrně 588 Kč, přičemž 

MČ Praha 11 se na této částce podílí 58 Kč. Nejvyšší částkou na osobu se MČ Praha 11 

podílela v roce 2008, kdy dosahovala 88 Kč/osobu. Nejnižší částka 32 Kč/osobu byla 

zaznamenána na začátku sledovaného období, tj. v roce 2005. Vzhledem 

k požadovaným nákladům je však jako nejhorší vyhodnocen rok 2007, kdy byla 

úspěšnost pouhých 23 % z požadovaných nákladů, resp. 6 % z celkových nákladů 

potřebných na financování sportovních aktivit. I když spojnice trendu v grafu úspěšnosti 

stoupá, je otázkou, jak se do vývoje promítne finanční krize, která zřejmě způsobuje 

pokles úspěšnosti získání grantu v roce 2009. Z analýzy dat lze rovněž vysledovat určité 

zefektivnění vynaložených prostředků, neboť v roce 2008 dosahovaly náklady 

899 Kč/osobu, zatímco o rok později v roce 2009 došlo ke snížení na 676 Kč/osobu. 
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Počet účastníků se přitom zvýšil z 21 tisíc na téměř 30 tisíc. Uvedené grafy i tabulky 

jednoznačně ukazují jak nárůst finančních prostředků uvolňovaných MČ Praha 11, tak 

počtu účastníků sportovních aktivit. Pozitivní zprávou pro žadatele je i počet kladně 

vyřízených žádostí o grant, který ve sledovaném období neklesl pod 85 % a od roku 

2007 má rovněž rostoucí trend. V roce 2009 dosáhl počet kladně vyřízených žádostí 

92 %. Analyzovaná data ukazují, že uchazeč žádá průměrně o grant ve výši 32 % 

z celkových potřebných nákladů. Z požadované částky však poskytnutý grant pokrývá 

průměrně 33 %. Průměrně je grantem pokryto necelých 10 % z celkových nákladů.  

Důvodem k odmítnutí žádosti o grant bylo ve většině případů formální nesplnění 

daných požadavků jak z hlediska typu akce, tak z hlediska vlastní žádosti o grant. Proto 

by bylo vhodné, aby MČ Praha 11 pořádala pro zájemce o grant školení či semináře, na 

kterých by objasnila grantovou politiku a seznámila účastníky s požadavky na sestavení 

žádosti o grant. Tím by se zvýšila pravděpodobnost jeho získání. Diskusí vedenou na 

seminářích nebo školeních by zástupci MČ získali zpětnou vazbu a lépe pochopili 

případné problémy žadatelů. Informování o pořádání seminářů je možné zajistit 

pasivně, prostřednictvím webových stránek, nebo aktivně, např. zasíláním informačních 

mailů všem dosud evidovaným žadatelům o grant. Obě varianty informování lze zajistit 

s minimálními náklady.   

Při závěrečném vyhodnocení není možné nezmínit aktivitu MČ Praha 11 při 

pořádání vlastních sportovních akcí. Zatímco v roce 2007 se na financování vlastních 

sportovních aktivit podílela pouze částkou cca 450 tis. Kč, v roce 2008 se již částka 

vyšplhala na 2,4 mil. Kč. Snížení investic na 2 mil. Kč v roce 2009 znamená sice určitý 

pokles, ale přesto se jedná o významný příspěvek ke sportovnímu dění v městské části, 

kde většina obyvatelstva žije na sídlišti s vysokou hustotou osídlení a minimem ploch 

pro trávení volného času. Sportovní aktivita přináší nejen efekt ve zlepšování 

zdravotního stavu obyvatel a propagaci zdravého životního stylu, ale má i významný 

sociální aspekt a je pozitivní alternativou při trávení volného času. 

V rámci zpracování bakalářské práce byla celá řada poskytnutých dat analyzována 

pomocí grafického znázornění, které poskytuje určitou představu o vývoji financování 

sportovní oblasti MČ Praha 11 ve sledovaném období a určuje trendy tohoto vývoje. 

Tento způsob práce s daty i jejich vyhodnocení je ojedinělý a může být městské části 

přínosem. Zjištěné ukazatele mohou sloužit pro posuzování úspěšnosti grantů a 
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poskytují zajímavé informace o výši získaných finančních prostředků na osobu. 

Městská část může na základě podrobné analýzy poskytnutých dat provést srovnání 

s jinými městskými částmi. Při použití ukazatelů úspěšnosti získávání finančních 

prostředků nebo jejich výše na osobu přitom nehraje roli hustota osídlení ve sledované 

aglomeraci. Obdobné vyhodnocení financování oblasti tělesné výchovy a sportu 

jednotlivých městských částí a porovnání pro území celého hlavního města by bylo 

zajímavým tématem pro další zkoumání. 
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