
Příloha č. 1 

Rozdělení neinvestičních dotací MŠMT pro rok 2015 

Dotační program Náklady v Kč Požadavky v Kč Dotace v Kč 

Program I 3 583 811 000  3 467 706 800  298 499 400  

Program II 571 758 000  492 950 500 316 909 300  

Program III 1 500 868 200 953 971 300 210 000 000  

Program IV 1 595 801 500 911 975 600 144 398 600  

Program V 5 743 718 900 1 098 000 300 672 289 500  

Program VI 1 670 461 500 664 202 700 256 200 000  

Program VII 2 130 911 200  120 220 100  52 185 700  

Celkem  16 797 330 300 
 

7 709 027 300 1 950 482 500 

Zdroj: MŠMT, upraveno autorem 

  



 

Příloha č. 2 

Seznam spolků a klubů zaměřených na sportovní činnost ve městě Sedlčany. 

1. Aerobik Studio Dvojka 

2. Autoklub RAC 

3. Česká Asociace Siu Lum Pai Hung Kar (Kung Fu) 

4. Karate-P klub 

5. Povltavský sportovní klub DA-BA 

6. Rugby club Sedlčany 

7. SK Balkap z.s. 

8. SK Zlobr Sedlčany 

9. Sport-klub Sedlčany (SKS) 

10. Sportovně střelecký klub Sedlčany 

11. Sportovní klub Pegas Sedlčany, o.s. 

12. TAEKWON-DO I.T.F. HOSIN SOOL 

13. Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany 

14. TJ Tatran Sedlčany 

15. Veterán klub Sedlčany 

  



 

Příloha č. 3  

Přepis rozhovoru s panem Ing. Martinem Havlem, členem zastupitelstva města a  

komise sportu a tělovýchovy. 

 

Jakým způsobem získávají kluby peníze od města? Je nutné podat formální žádost 

případně uzavřít smlouvu?   

MH:  Do roku 2014 podávaly jednotlivé kluby žádost a poté formou darovací smlouvy 

obdržely peníze od města.  

Od roku 2015 došlo ke změnám: Je nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace dle zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Do částky padesát tisíc korun schvaluje dotaci rada města. Pokud je částka vyšší, je 

nutné schválení zastupitelstvem. Samotná smlouva je vyvěšena na úřední desce. 

Město si stanovilo určité priority pro přidělování prostředků. Chceme podporovat 

sportovní spolky zejména v jejich účasti na sportovních soutěžích. Vyžadujeme od 

jednotlivých klubů, aby nám vyčíslily náklady na účast v soutěžích. Podle toho pak 

určíme výši dotace. Jedná se o následující nákladové skupiny: náklady na mistrovská 

utkání, doprava, náklady na rozhodčí, startovné (pokud jde o ubytování – zahrnujeme 

ho do skupiny doprava). Samozřejmostí je, že chceme znát celkovou výši rozpočtu 

jednotlivých klubů a spolků.  

Prakticky to probíhá tak, že jednotlivé kluby a sportovní organizace zpracují přehledy o 

nákladech na mistrovská utkání a soutěže, posílají je pak společně se žádostí na 

zastupitelstvo města. Sportovní komise zkontroluje předloženou dokumentaci a provede 

sumarizaci veškerých nákladů.  

Je nutné podotknout, že při přidělování dotací bereme v potaz i velikost sportovního 

odvětví, jeho zastoupení v našem městě, tradici klubu, historii atd.  

 

Odkud pochází největší část peněz, která město poskytuje na sport? 

MH: Na tuto otázku vám nemohu dát jednoznačnou odpověď. Nikdy to pro město nebylo 

prioritní takové informace získávat. Prostě to detailně nesledujeme. 

 



 

Měla změna loterijního zákona v roce 2012 vliv na vznik organizace Sportovní 

areály Sedlčany (SAS)? 

MH: Vůbec žádný. Prostě jsme chtěli dostat všechna sportoviště pod jednotnou kontrolu 

města. Samozřejmě hovořím pouze o sportovištích ve vlastnictví města – tj. asi 80 % 

sportovišť v Sedlčanech.  Šlo nám o zefektivnění řízení a hospodaření sportovních 

zařízení. Tak například: v zimě není potřeba mít zaměstnance na fotbalovém stadionu, 

někteří z nich tedy pracují na zimním stadionu. Jde i o zjednodušení v tom smyslu, že 

sportovní organizace se nemusí starat o jednotlivá sportoviště, mohou veškeré své úsilí 

zaměřit na provozování sportovní činnosti. O sportoviště se staráme my, kluby a spolky 

je pouze využívají – a to buď zadarmo nebo za symbolický poplatek.  

 

Jaká část peněz vybraných z loterií jde do tělesné výchovy a sportu?  

MH: Obtížná otázka – problém je v tom, že na začátku roku nemáme vůbec představu o 

tom, jaká výše peněžních prostředků z loterií nám připadne. Nemůžeme do sportu 

přidělit prostředky, které ještě nemáme. Proto postupujeme tak, že na začátku roku 

určíme částku, kterou chceme na sport vynaložit. Odkud pak skutečné peníze přijdou – 

to už nesledujeme.  

 

Podle jakého klíče se peníze z loterií dělí mezi jednotlivé kluby? Dostávají stejně?  

MH:  Nedělí se to podle žádného klíče. Peníze k nám přicházejí jednou za čtvrtletí 

z různých finančních úřadů (dle příslušnosti jednotlivých heren ke konkrétnímu 

finančnímu úřadu). Nemůžeme je tedy na začátku roku rozdělit, konečnou příjmovou 

částku známe v podstatě až po skončení roku.   

 

Měla změna loterijního zákona nějaký vliv na financování sportovních organizací? 

MH: V podstatě ne.  

Protože jste říkal, že se situace sportu ve městě po novele zákona o loteriích 

nezměnila – směřují tedy peníze z loterií nadále do sportu?  

MH: Jak už bylo řečeno: změna zákona o loteriích neměla v Sedlčanech přímou úměru 

na podporu sportu. Sport v Sedlčanech je z městského rozpočtu podporován stanovenou 



 

částkou. Z čísel z roku 2014 je patrné, že i kdyby město použilo všechny zdroje z loterií 

na sport, celkové výdaje na sport by převyšovaly prostředky pocházející z loterií o 1,992 

mil. korun.   

 

Co z vašeho pohledu výrazně přispělo k podpoře sportu ve městě Sedlčany 

v posledních několika letech?  

MH: V minulosti v Sedlčanech převažovaly výrazně výdaje na kulturu. Existoval velký 

nepoměr – do kultury chodilo asi 9 milionů, přičemž sport dostával nanejvýš 1 milion. 

Až v roce 2002 vstoupilo do voleb Sdružení nezávislých kandidátů s cílem zajistit větší 

podporu města pro sport. Sdružení si vedlo dobře a hned v prvním roce svého působení 

dokázalo prosadit, že podpora sportu se zvýšila o 300 000 korun. 

 

Jaké důvody mělo zastupitelstvo města k přijetí č. 2/2012 o zákazu provozování 

některých sázkových her, loterií a jiných podobných her? Nebojíte se ztráty 

příjmů? 

MH: Asi se shodneme na tom, že hazard a zejména hraní automatů má na hráče 

poměrně negativní vliv. Zastupitelstvo tedy rozhodlo zakázat hrací automaty aby se 

předešlo negativním dopadům na hráče.  

Nebojíte se ztráty příjmů z loterií v důsledku této vyhlášky? 

MH: Finance v případě rozhodnutí o této vyhlášce nehrály skoro žádnou roli šlo 

opravdu jenom o pokus předejít negativním dopadům hazardu a to zejména kriminality. 

 

 


