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Abstrakt

Název:

Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních
prostředků pro oblast sportu

Cíle:

Zjistit, jaké jsou možnosti financování konkrétního projektu - výstavby
venkovního fitness hřiště - z veřejných prostředků poskytovaných formou
dotačních programů na podporu sportu.

Metody:

V práci byla použita metoda analýzy dokumentů, následně syntéza
získaných dat za účelem vytvoření přehledů pro snazší orientaci
v dotačních programech a nakonec metoda případových studií pro ukázku
konkrétních příkladů žádostí o dotaci.

Výsledky:

Výsledkem jsou přehledné tabulky sloužící pro výběr správného dotačního
programu pro konkrétní zvolený případ. Práce dále obsahuje návrhy
a doporučení vycházející ze zkušeností získaných osobní účastí v projektu
Moje stopa financovaném formou participativního rozpočtu. Výsledkem je
návrh vyčlenit samostatný program pro sport v připravovaném dalším
ročníku tohoto projektu.
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Abstract

Title:

Participatory budgeting as one of the possible sources of funding
for sport

Objectives: Examine particular project financing opportunities for the construction
of a street workout park, possibly from public funds provided in grant
programs to promote and support sport.

Methods:

The work used the method of document analysis, then synthesis of the data
to create reports for a better orientation in grant programs and also
the method of case studies to illustrate solid examples of grant
applications.

Results:

The result is lucid table used for selecting the right grant program
in respect of specific case. The work also includes ideas and
recommendations based on personal experience gained by participating
in the project Moje stopa financed by participatory budget. The result is
a proposal to detach a separate program for sport in the upcoming next
year of this project.

Keywords: sports funding, grants, sport supporting programs, case study method

OBSAH
1

Úvod ........................................................................................................................ 9

2

Cíl a úkoly práce .................................................................................................. 11

3

Teoretická východiska ........................................................................................ 12
3.1

Legislativa a právní rámec v oblasti sportu ................................................................. 12

3.2

Rozdělení prostředí sportu ................................................................................................ 14

3.3

Možné zdroje financování sportu ................................................................................... 17

3.4

Typologie dotací .................................................................................................................. 18

3.5

Poskytovatelé finančních prostředků ............................................................................. 20
3.5.1 EU ........................................................................................................... 20
3.5.1.1 ERASMUS+ ............................................................................. 22
3.5.2 Stát / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ............................... 24
3.5.3 Kraj / Hlavní město Praha ....................................................................... 28
3.5.4 Obec / Městská část Praha 10.................................................................. 31
3.5.4.1 Projekt Moje stopa .................................................................... 35

4

5

6

Metodologie .......................................................................................................... 37
4.1

Sběr dat................................................................................................................................... 37

4.2

Analýza dokumentů ............................................................................................................ 37

4.3

Syntéza ................................................................................................................................... 38

4.4

Případová studie .................................................................................................................. 39

Syntéza zdrojů financování ................................................................................ 40
5.1

EU ............................................................................................................................................ 40

5.2

Stát / MŠMT ......................................................................................................................... 41

5.3

Kraj / HMP ............................................................................................................................ 42

5.4

Obec / MČ P-10 ................................................................................................................... 43

5.5

Závěr syntézy ....................................................................................................................... 44

Případové studie .................................................................................................. 45
6.1

Zadání pro vypracování případových studií ................................................................ 45

6.2

Případová studie 1 - Moje stopa...................................................................................... 49

6.3

Případová studie 2 - HMP ................................................................................................ 53

6.4

Případová studie 3 - MŠMT ............................................................................................. 58

7

Hodnocení............................................................................................................. 63
7.1

Projekt Moje stopa .............................................................................................................. 63

7.2

Projekt Street workout park Sunflower ........................................................................ 69

8

Návrhy a doporučení ........................................................................................... 78

9

Závěr ..................................................................................................................... 81

Použitá literatura .......................................................................................................... 82
Seznam zkratek ............................................................................................................. 86
Seznam obrázků ............................................................................................................ 87
Seznam tabulek ............................................................................................................. 88
Seznam grafů ................................................................................................................. 89
Seznam příloh ................................................................................................................ 90

1 ÚVOD
S pojmem „sport“ se setkáváme teprve v 18. století v Anglii. Za nejvýznamnější
sportovní událost v novodobých dějinách lidstva lze bezesporu označit novodobé
olympijské hry, které se od r. 1896 konají až do současnosti. Sport se stal
neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Významnou roli v oblasti
podpory sportu hraje stát a v dnešní době i Evropská unie.
První část diplomové práce je zaměřena na možné způsoby financování sportu.
Pro nezasvěceného člověka není orientace v dané problematice jednoduchá. Existuje
řada možností a ne každá je použitelná pro konkrétní potřebu. V diplomové práci
bychom měli najít přehled všech možností, rychle se v dané problematice zorientovat
a zvolit správnou variantu řešení pro konkrétní sportovní činnost, aktivitu, záměr či
sportovní klub.
Součástí diplomové práce je i vlastní projekt, který jsem předložila na Městskou
část Praha 10 v rámci projektu Moje stopa a pokusila se získat finanční prostředky
na výstavbu venkovního fitness hřiště, kterému jsem dala pracovní název Street
workout park Sunflower. O vlastní zkušenosti bych se ráda podělila a o projektu čtenáře
diplomové práce informovala. Tomu je věnována druhá část práce.
Projekt Moje stopa je ojedinělý projekt založený na principu participativního
rozpočtování ve městě. Není určen sice přímo pro projekty sportovní, ale byl rovněž
využitelný např. pro stavbu hřišť a sportovišť (projekty investičního charakteru).
Participativní rozpočet je prvkem přímé demokracie, který občanům umožňuje
rozhodovat o zlepšení prostředí, ve kterém se denně pohybují. Každý občan má
možnost vymyslet, co změnit nebo zlepšit, dát vlastní návrh (projekt) a rozhodovat.
Základní princip je jednoduchý - navrhuje občan, rozhoduje veřejnost, platí obec.
Již dlouho jsem se zabývala nápadem postavit v místě bydliště street workout
hřiště. Při studii problematiky financování sportu se najednou objevila možnost, kterou
bych jinak, jak si dále ukážeme na případových studiích, já, jako fyzická osoba
nepodnikající, realizovat nemohla.
Ve své diplomové práci jsem se snažila nejprve vytvořit ilustrativní přehledy,
ze kterých by měly vyplynout všechny možnosti poskytování dotací v oblasti sportu.
Přínosem těchto přehledů je ukázat potenciálnímu žadateli, kde a jak najít vhodný
program pro získání dotace. Jsou využitelné nejen pro účely diplomové práce, ale
9

i v praxi, zejména pro potřeby spolků a TJ/SK. Znalost možností financování a lepší
pochopení základních podmínek, které je třeba splnit, je prvním krokem, jak na to.
Formát případových studií považuji za nejlepší způsob možné prezentace.
V jednotlivých případových studiích lze rozpoznat různé odlišnosti, které mohou být
rozhodující pro úspěch žádosti a poskytnutí dotace.
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE
Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o možných dotacích
do oblasti sportu ze státního rozpočtu, krajských i obecních rozpočtů, okrajově
i ze zdrojů Evropské unie. Dále se zaměřit i na jinou možnost, která se nabízí v podobě
využití participativního rozpočtu městské části Prahy 10, pro splnění dalšího cíle výstavby street workout hřiště v místě mého bydliště.
Ke splnění vytčeného cíle bylo třeba splnit tyto dílčí úkoly:
•

Nastudovat zdroje.

•

Popsat způsoby financování oblasti sportu se zaměřením na dotační
programy.

•

Provést analýzu a syntézu programových dokumentů dotací v oblasti
sportu.

•

Zpracovat vlastní projekt - projekt Street Workout Park Sunflower
(venkovní fitness hřiště).

•

Pokusit se prosadit realizaci vlastního projektu v rámci projektu
Moje stopa, tj. projít všemi fázemi procesu od předložení žádosti,
posouzení projektu, přes veřejné projednání, propagaci, až po veřejné
hlasování.

•

Zpracovat případové studie.

•

Podat závěry a zjištění.

•

Navrhnout možná zlepšení a jiná alternativní řešení na základě získaných
zkušeností.

•

Poskytnout zpětnou vazbu projektu Moje stopa.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1 Legislativa a právní rámec v oblasti sportu
Legislativní oporu v právu České republiky má sport v zákoně č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu [1]. Na podzim roku 2015 byl předložen návrh na změnu tohoto
zákona prostřednictvím Usnesení vlády č. 722/2015 k návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Zde je nově definován sport takto: „Sportem
je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné
i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování
sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo
společně.“ [2] Zásadní změnou v definici sportu dle tohoto návrhu je zaměření
i na rozvoj společenských vztahů a také rekreační (tedy nejen výkonnostní a soutěžní)
sportovní činnosti individuálních sportovců a skupin.
Podle Koncepce státní podpory sportu v ČR z roku 2009 [3] je sport definován
jako: „Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody,
upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.“ Dále rozlišuje sport pro všechny, sport na školách, výkonnostní
sport, vrcholový a profesionální sport.
Aktuálně se plánuje nový legislativní rámec podpory rozvoje sportu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) by mělo do 31. 3. 2016 předložit
vládě Koncepci podpory rozvoje sportu v ČR do roku 2025, která má poskytnout
komplexní přehled o sportovním prostředí v ČR do roku 2025. Toho dosáhne pomocí
analýzy současného stavu, přesného vymezení problematických oblastí ve vztahu
ke sportu, vymezení strategických cílů do roku 2025 a navrhovaných opatření
ke splnění těchto cílů. Přijetí tohoto strategického dokumentu je nezbytným
předpokladem pro efektivní podporu sportu v ČR.
Podle plánu podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017 by pak mělo MŠMT
do konce roku 2017 „Předložit věcný záměr zákona o sportu, který bude zajišťovat
stabilitu celého sportovního prostředí ve všech jeho složkách a dostatečné financování
podpory rozvoje celého sportovního spektra, výchovy k pohybové gramotnosti
12

a volnočasových pohybových aktivit celé populace, současně se zajištěním kvalitní
sportovně - rekreační infrastruktury.“ Věcný záměr analyzuje zároveň i další zákony
dotýkající se sportu, aby bylo identifikováno, které z nich je nutné v důsledku nové
právní úpravy také změnit. Věcný záměr zákona o sportu by měl být účinný od 1. 1.
2020 [4].
Do oblasti sportu zasahují i další zákony, např. různé daňové předpisy, stavební
zákon, obchodní zákoník, živnostenský zákon. Významnou změnou, která se promítla
do všech organizací, působících v oblasti sportu, byla novela občanského zákoníku
z roku 2012. Všechny organizace s právním statutem občanské sdružení se musely
transformovat na spolky. Spolek, jakožto samosprávný a dobrovolný spolek členů,
můžou vytvořit alespoň tři osoby, vedené společným zájmem, a musí být zapsán
ve spolkovém rejstříku u místně příslušného krajského soudu. V případě, že se více
spolků rozhodne vytvořit nový spolek jako jejich svaz, sloužící k uplatňování
společných zájmů, je třeba uvést tuto skutečnost v názvu spolku. Jednou z podmínek je,
že v názvu spolu musí být obsaženo „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratka „z.s.“ [5].
Dále právní rámec sportu v ČR ovlivňují i předpisy Evropské unie (EU), které mají
závazný nebo doporučující charakter. Předpisy a doporučení EU však nejsou v ČR
v plné míře využívány [3].
Významnou měrou může ovlivnit možný přísun finančních prostředků do oblasti
sportu připravovaná nová legislativa tzv. loterijního zákona, která by měla platit od roku
2017. Ta již nepočítá s možností odvodů na sport. Český olympijský výbor získává
prostředky od loterijních společností formou peněžitých darů, které dále poskytuje
na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Jeho prioritou je aktuálně snaha
o zachování možnosti daňových slev pro provozovatele loterií a kurzových sázek
na sport mládeže i po roce 2016 [6].
Prvním významným dokumentem mezinárodního charakteru je Evropská charta
sportu z roku 1992 [7], jejíž hlavním cílem je zajistit všem jednotlivcům možnosti
účastnit se sportu a celkově podporu sportu jako významného faktoru ve vývoji
společnosti. Po vstupu České republiky do Evropské unie hraje významnou roli
i nadnárodní politika a financování sportu ze zdrojů EU. První ucelenou iniciativou
v oblasti sportu je Bílá kniha o sportu přijatá Evropskou komisí 11. července 2007,
která vyzdvihuje společenskou roli sportu, jeho hospodářský rozměr a zaměřuje se také
na jeho organizaci v Evropě [8]. Bílá kniha byla zpracována na základě rozsáhlých
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konzultací vedených s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou např.
olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími
zúčastněnými stranami [9]. Článek o sportu se stal součástí Evropské ústavy, který byl
v podobě Lisabonské smlouvy podepsán a ratifikován v r. 2009. Evropská unie se snaží
přispět k podpoře evropských hledisek sportu vzhledem k jeho společenské a výchovné
funkci [10].

3.2 Rozdělení prostředí sportu
Podle Koncepce státní podpory sportu v ČR sportovní prostředí zahrnuje střešní
sportovní organizace, sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a fyzické
osoby, zabývající se sportovní činností nebo pohybovými aktivitami na všech úrovních,
sportovní infrastrukturu, systém soutěží a sportovní akce [3].
Dle Čáslavové je sportovní prostředí v České republice tvořeno velkým
množstvím organizací, které spadají do tří sektorů. Jedná se o státní správu
pro tělesnou výchovu a sport, spolkovou tělesnou výchovu a sport a podnikatelskou
sféru [11]. Tato situace je znázorněna na následujícím schématu.
Obrázek 1:

České sportovní prostředí

Spolková tělesná výchova
a sport

Podnikatelská sféra

STÁT

SPOLKY
PARLAMENT ČR
POSLANECKÁ
SNĚMOVNA

SENÁT

Kraje, obce

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu – Podvýbor pro mládež a
sport

SENÁT
Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice - Podvýbor pro sport

Zdroj: upraveno dle [12]
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Stát

zajišťuje

sport

prostřednictvím

Ministerstva

školství,

mládeže

a tělovýchovy, které vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a po jeho
schválení vládou následně koordinuje jeho realizaci. Zabezpečuje finanční podporu
sportu v podobě dotací ze státního rozpočtu a kontroluje užití této podpory. Vytváří
podmínky pro státní reprezentaci, sportovní talenty, sport pro všechny a sport zdravotně
postižených občanů, vydává antidopingový program a program prevence ovlivňování
výsledků sportovních soutěží. Sportovní organizace žádající o podporu musí být
zapsány v rejstříku sportovních organizací a sportovců, který je veden v elektronické
podobě a jehož správcem a zpracovatelem je MŠMT.
Dalšími články státní správy, které zajištují sport, jsou krajské úřady a jednotlivé
obce. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům, humanitárním
organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím mimo jiné v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 133 písm.
k) [13]. Na krajské úrovni je dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, § 78 odst. 6 písmeno
c) poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu v kompetenci Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost [14].
Dalším sektorem je spolková tělovýchova a sport. Sportovní a tělovýchovnou
činností se zabývají tělovýchovné jednoty (TJ) a sportovní kluby (SK), které jsou
sdružovány v zastřešujících sportovních organizacích. Dále v tomto sektoru působí
národní sportovní svazy s celostátní působností, které sdružují SK a oddíly TJ
jednotlivých sportů. V současnosti působí v ČR například tyto zastřešující organizace:
Tabulka 1:

Přehled zastřešujících organizací a přibližný počet členů

ČOV

Český olympijský výbor

ČUS

Česká unie sportu (dříve ČSTV)

SSS ČR

Sdružení sportovních svazů ČR

272 384

ČASPV

Česká asociace Sport pro všechny

261 107

AŠSK

Asociace školních sport. klubů

238 500

ČOS

Česká obec sokolská

180 817

AČR

Autoklub České republiky

85 100

KČT

Klub českých turistů

37 728

UNITOP

Unie tělových.org.Policie ČR

32 248

ATJSK

Asociace TJ a SK ČR

23 509

OREL

Orel - křesťanská TV organizace

17 567

SDTJ

SDTJ ČR

1 533 279

2 035

Zdroj: upraveno dle [3]
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Základní články sportovních svazů a střešních sportovních organizací
představují SK a TJ. Jedná se o spolky, založené dle zákona č. 89/2012 Sb., za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů. Spolky jsou nestátní
neziskové organizace, nejsou tedy založeny za účelem zisku, nicméně to neznamená, že
zisk nemohou generovat. Získané finanční prostředky zpět investují do činnosti
organizace.
Dalším důležitým prvkem sportovního prostředí jsou sportovní svazy, které jsou
v Koncepci definovány takto [3]: „Sportovní svazy řídí a organizují činnost
v příslušném sportu na území ČR, hájí zájmy sdružených členů a zodpovídají za státní
reprezentaci ČR. Svoji činnost upravují vlastními stanovami. Zpravidla jsou členy
střešních sportovních organizací i příslušných mezinárodních organizací.“
Střešní sportovní organizace tedy sdružují fyzické a právnické osoby s celostátní
působností (sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty). Jejich cílem je podporovat sport a pohybové aktivity, zastupovat a chránit
práva a zájmy sdružených členů při jednáních na úrovni orgánů státní správy a dalších
veřejných i soukromých institucí. Poskytují členům servis a umožňují vzájemnou
spolupráci. Fungují na základě vlastních stanov a většinou mají přímý vztah
k ústřednímu orgánu státní správy, díky kterému získávají dotace ze státního rozpočtu.
Třetím sektorem podle rozdělení Čáslavové je podnikatelský sektor. Ten
zahrnuje různá zařízení v oblasti sportu jako fitness a wellness centra, solária, cestovní
kanceláře s průvodcovskou činností v oblasti sportu, masérské služby, střelnice,
plavecké a lyžařské školy, kde jsou sportovní služby nabízeny široké veřejnosti
za úplatu. Patří sem dále i „profesionální“ sportovní kluby, které jsou založeny jako
obchodní společnosti, tedy v tomto případě se jedná o ziskové organizace. Do tohoto
sektoru spadají i reklamní a marketingové agentury v oblasti sportu a provozování
různých sportovišť [11].
Pro pochopení problematiky financování sportu, která je předmětem dalších
kapitol této práce, jsou z hlediska možných příjemců grantů a dotací důležité i výklady
dalších pojmů vycházející z Koncepce státní podpory sportu z roku 2009 [3]:
Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení
zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
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Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
Významnou sportovní akcí je akce mezinárodního významu odehrávající se
na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství
Evropy nebo světový pohár.
Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je akce, jejíž pořádání
podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu,
na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této
akce.

3.3 Možné zdroje financování sportu
Financování sportu je zajišťováno z veřejných i soukromých zdrojů. V této
souvislosti se často hovoří o vícezdrojovém financování. Zdrojové složky jsou
následující [15]:
•

státní rozpočet
o prostřednictvím MŠMT, MO, MV,
o prostřednictvím rozpočtů krajů a obcí,

•

vlastní finanční prostředky spolků (členské příspěvky, zisk z pořádání
sportovních akcí, resp. z vedlejší hospodářské činnosti),

•

finanční prostředky získané na základě smluvních vztahů (sponzoring,
dary, reklama, televizní práva),

•

příjmy z podnikání,

•

vlastní prostředky PO vykonávajících sportovní činnost,

•

prostředky z EU,

•

prostředky z fondu prevence zdravotních pojišťoven,

•

odvody loterijních společností,

•

výdaje domácností.

Následující obrázek srozumitelně zachycuje vztahy mezi jednotlivými složkami
a znázorňuje plynutí finančních toků mezi nimi.
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Obrázek 2:

Finanční toky mezi jednotlivými subjekty zapojenými do financování

sportu v ČR

Zdroj: [16]
V rámci diplomové práce se podrobněji zabývám možnostmi, jak získat finanční
prostředky poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů
a okrajově i ze zdrojů EU.

3.4 Typologie dotací
V zákoně č. 250/2000 Sb. jsou rozlišovány tři typy dotací, a to na základě toho,
kým je určen účel dotace. Jedná se o: programové dotace – účel je určen
poskytovatelem v programu, individuální dotace – účel je určen žadatelem o poskytnutí
dotace, na základě zvláštního zákona – účel je stanoven zvláštním právním předpisem
[17].
Program je vyhlašován územním samosprávným celkem, pokud se rozhodne
podpořit nějakou oblast nebo činnost ze svého rozpočtu. Stanoví přesné podmínky
pro poskytnutí dotací, program zveřejní a každý, kdo splní tyto podmínky, má možnost
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o dotaci požádat. Individuální dotace řeší konkrétní potřeby konkrétního žadatele. Účel
dotace určuje sám žadatel tím, že ho uvede do žádosti o poskytnutí dotace.
Je doporučováno, aby územně samosprávné celky používaly zákonem vymezené
pojmy jako dotace, dar a příspěvek (v určitých případech) a upustily od používání
pojmů jako grant, subvence, příspěvek (ve smyslu dotace). V současnosti však stále
užívání těchto pojmů přetrvává.
Dotace je vymezena v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, jako „peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního
samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální
rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel.“ [17].
V případě, že nemá obec v úmyslu sledovat využití prostředků, může poskytnout místo
dotace dar, který je poskytován podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v režimu soukromého práva.
Základní rozdělení dotací je na účelové a neúčelové. Oba tyto typy je možné
použít na financování běžných i kapitálových výdajů. Účelové neboli specifické dotace
jsou poskytovány na předem stanovený účel. Příjemce je musí použít k danému účelu
a je za to zodpovědný poskytovateli. Tyto dotace se nazývají také mandatorní dotace,
kdy je zákonnou legislativou a navazujícími normami určena velikost dotace
i podmínky jejího poskytnutí. Naopak u diskrečních dotací nejsou velikost ani
podmínky závazně stanoveny a určují se až v závislosti na konkrétním případu. Často
jsou limitované časově a především jsou nenárokové.
Účelové dotace mohou být podmíněné, což znamená, že vyžadují spoluúčast
na financování daných výdajů. V opačném případě se jedná o dotace bez spoluúčasti,
které představují fixní částku, jež poskytovatel dá příjemci na předem stanovený účel
bez ohledu na to, jestli příjemce vynaloží i své finanční prostředky. Dotace se
spoluúčastí se dále rozlišují na dotace rovnocenné (někdy také označované jako dotace
otevřené - s otevřeným koncem), kdy je pevně stanovený procentuální podíl příjemce
a poskytovatele na financování služby, a dotace nerovnocenné (také uzavřené s uzavřeným koncem), kdy je dotace stanovena fixně bez ohledu na to, jaké množství
vlastních zdrojů použije sám příjemce.
Členění dotací je možné dále podle způsobu, jakým je příjemce získává,
na nárokové a nenárokové. U nárokových dotací nemusí příjemce žádat, dostává je
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pravidelně, aniž by o ně žádal, jelikož na ně má nárok (například obec nebo kraj).
V případě, že příjemce musí podat žádost a splnit určité podmínky, jde o dotaci
nenárokovou. Z toho vyplývá, že ne všem žádostem může být vyhověno, jelikož
i rozsah dotačních programů je omezen [18].

3.5 Poskytovatelé finančních prostředků
Poskytovatelem finančních prostředků na nadnárodní úrovni je Evropská unie.
V tomto případě se jedná o možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
nebo přímo programu Erasmus+ (více dále v textu). Na národní úrovni se jedná
o podporu sportu ve formě dotací ze státního rozpočtu, která je zakotvena v § 3 a 4
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Zde je
zakotvena i úloha nižších samosprávních celků - krajů a obcí.
3.5.1

EU
Cíle regionální a strukturální politiky EU jsou realizovány v rámci sedmiletých

cyklů. Pro každý tento cyklus zpracovávají členské země nové programové dokumenty,
ve kterých jsou stanoveny konkrétní cíle a priority, kterých se snaží v daném období
dosáhnout. Využívání fondů EU v České republice má na starosti Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR a Národní orgán pro koordinaci (NOK), který zde byl pro tyto
účely zřízen.
Pro období 2014-2020 jsou připraveny programy, které budou spolufinancovány
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Příprava těchto programů
probíhá jak na úrovni EU, tak i na národní úrovni. V aktuálním období se jedná o deset
programů, mezi které bylo z evropských fondů rozděleno 23,83 mld. Eur, jak je vidět
na následujícím obrázku [19].
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Obrázek 3:

Alokace z evropských fondů

Zdroj: Strukturální fondy - operační programy [19]
Programy jsou vyhlašovány jednotlivými ministerstvy, která jsou v roli řídícího
orgánu daného programu, pro programové období 2014-2020 byly vymezeny
usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.
Sportovně orientované projekty mohou být financovány z různých programů
evropských fondů za předpokladu, že přispívají k dosažení cílů a priorit těchto
programů [20]. To zmiňuje ve své práci Lukavský: „stávající nastavení podmínek
čerpání finanční podpory na realizaci projektů z ostatních sfér nabízí i možnost
financování sportu, resp. projektů z oblasti sportu respektujících prioritní cíle a zájmy
programů, ze kterých k čerpání dochází.“ [21]
Pro získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů je třeba
projít procesem, který zahrnuje následující kroky - od vytvoření projektového záměru,
vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud
bude projekt schválen, následuje jeho realizace, se kterou souvisí další povinnosti.
Prvním krokem je vytvoření podrobného projektového záměru. Je třeba přesně
specifikovat cíl projektu, vytvořit jeho logickou strukturu a vědět, na jaké cílové
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skupiny bude zaměřen. Důležité je promyslet financování a připravit rozpočet.
Na základě určeného cíle se následně vyhledá dotační program, vhodný pro jeho
financování. Podporované oblasti a cíle programu jsou specifikovány v programovém
dokumentu, kde je zároveň k dispozici přehled žadatelů, kteří můžou o podporu
požádat. Na základě příruček a metodických pokynů řídících orgánu, které jsou
dostupné na webových stránkách, je třeba vypracovat žádost o podporu. Žadatel musí
počkat, než bude pro jeho projektový záměr otevřena výzva. Pro daný rok jsou
informace o vyhlašovaných výzvách zveřejněné v harmonogramu výzev. Ve výzvě jsou
specifikovány všechny podmínky. Žádost o podporu musí být vybavena povinnými
podklady podána do určitého termínu. U každého projektu je povinná publicita projektu,
kdy příjemce finanční podpory z fondů EU musí o této pomoci informovat, a to
na základě pravidel uvedených v Příručkách pro žadatele a příjemce. Zpravidla se jedná
o vyvěšení plakátu, velkoplošného banneru či billboardu v místě jeho realizace,
v závislosti na finanční náročnosti konkrétního projektu [22].
3.5.1.1 ERASMUS+
V současném programovém období existuje program Erasmus+, který je
zaměřený mimo jiné na sport provozovaný na místní úrovni. Do rozpočtu programu pro
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 EU věnuje 14,7
miliardy eur.
Tento program má posílit spolupráci mezi sportovními organizacemi, veřejnými
orgány a dalšími subjekty a přispívat k rozvoji evropského rozměru ve sportu. Je zacílen
na tyto oblasti [23]:
•

Cvičení

•

Antidopingová opatření

•

Sociální začleňování, integrace a rovné příležitosti

•

Boj proti rasismu a násilí na sportovních akcích

•

Řádné vedení

•

Paralelní kariéra sportovců

Schéma financování programu Erasmus+ je na následujícím obrázku.
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Obrázek 4:

Rozdělování finančních prostředků na sport ze zdrojů EU

Zdroj: vlastní zpracování dle [23]
Program je realizován Evropskou komisí, která nese hlavní zodpovědnost
za jeho chod. Stanovuje priority, cíle a kritéria a řídí i jeho rozpočet. Dohlíží nad
strukturami, které jsou pověřeny prováděním programu na úrovni jednotlivých států,
a koordinuje je. Za centralizované akce programu Erasmus+ pak na evropské úrovni
odpovídá Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Také
odpovídá za vyhlášení konkrétních výzev k předkládání návrhů týkajících se akcí
programu. Program je realizován prostřednictvím nepřímého řízení, což znamená, že
úkoly týkající se plnění rozpočtu jsou svěřeny národním agenturám. V každé zemi byla
ustanovena jedna či více národních agentur, které vystupují jako prostředníci mezi
Evropskou komisí a konkrétními organizacemi na místní, regionální a národní úrovni,
které se programu účastní. V České republice tuto úlohu plní Dům zahraniční
spolupráce. Úkolem těchto agentur je podávat informace o programu, vybírat žádosti,
které budou realizovány, hodnotit program ve své zemi, poskytovat podporu žadatelům
a zúčastněným organizacím a usilovat o zviditelnění programu.
Program Erasmus+ je určen jednotlivcům, ke kterým se dostává prostřednictvím
organizací, které dané aktivity organizují. Podmínky programu jsou tedy specifikovány
pro „účastníky“ a „zúčastněné organizace“. U projektů, týkajících se sportu, se jedná
o pracovníky a dobrovolníky v oblasti sportu, sportovce a trenéry. Zúčastněná
organizace zastupuje účastníka, podává žádosti a v případě úspěšnosti podepisuje
grantovou smlouvu a přijímá grant Erasmus+.
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V oblasti sportu jsou realizovány následující akce:
•

Partnerství pro spolupráci;

•

Partnerství pro spolupráci malého rozsahu;

•

Neziskové evropské sportovní akce.

Pozornost je zaměřena na sport na základní úrovni, čímž se podle Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013 rozumí
„organizovaný sport provozovaný na místní úrovni amatérskými sportovci a sport pro
všechny“ [24].
Důsledkem podporovaných projektů v oblasti sportu by měla být vyšší úroveň
zapojení do sportu, fyzické aktivity a dobrovolnických činností. A to poskytnutím více
informací ohledně sportu a fyzické aktivity v zemích programu, posílení spolupráce
sportovních organizací. Tyto akce by také měly přispět k uskutečnění Evropského týdne
sportu, což je iniciativa Evropské komise na podporu sportu a fyzické aktivity
v Evropské unii.
Partnerství pro spolupráci představují programy zaměřené na podporu realizace
Evropského týdne sportu, uplatňování pokynů EU pro pohybovou aktivitu, dvojí kariéry
sportovců, dále na boj proti dopingu a manipulaci s výsledky zápasů, podporu
dobrovolnictví, výchovných přístupů k odstranění násilí, rasismu a nesnášenlivosti,
zlepšení správy ve sportu a podporu sociálního začlenění - rovnosti mužů a žen a pomoc
osobám se zdravotním postižením.
Evropská komise uspořádá dvě výběrová kola, přičemž první je určeno pro akce
přispívající k realizaci Evropského týdnu sportu 2016 a druhé kolo se věnuje ostatním
aktivitám, které se této akce netýkají [23].
Na sportovní projekty v rámci programu Erasmus+ bylo vyčleněno na období
2014-2020 celkem 266 milionů Eur. Finance jsou rozděleny nerovnoměrně, částka
určená pro konkrétní rok se každým rokem zvyšuje. V roce 2014 se jednalo o 22
milionů Eur, zatímco pro rok 2020 je určeno 62 milionů Eur [25].
3.5.2

Stát / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT poskytuje dotace ve formě programů vyhlašovaných na kalendářní rok.

Podpora sportu na rok 2016 je zaměřena na sportování mládeže, sport pro všechny,
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sportovní reprezentaci České republiky, organizaci sportu v TJ a SK, podporu
pro sportování veřejnosti – jednorázové akce, kampaně, testování a ověřování fyzické
zdatnosti a zkvalitnění podpory pro školní a univerzitní sport. Je poskytována pouze
sportovním organizacím zapsaným v rejstříku. Ve formě dotace je rovněž podporováno
pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.
Ke každému vypsanému programu jsou stanoveny konkrétní podmínky a oprávnění
příjemci dotace. Pro snazší orientaci v tom, kam směřují finanční prostředky
z jednotlivých programů, slouží níže uvedený obrázek.
Obrázek 5:

Zacílení programů státní podpory sportu

Zdroj: [26]
Výchozími podklady pro možné čerpání dotací jsou dva materiály – „Státní
podpora sportu pro rok 2016 – neinvestiční programy“ a „Státní podpora sportu pro rok
2016 – Program 133510“, který obsahuje podporu v investiční oblasti.
Princip financování ze státního rozpočtu je zřejmý z následujícího obrázku.
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Obrázek 6:

Rozdělování státních zdrojů na podporu tělovýchovy a sportu

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MŠMT
V neinvestiční oblasti bylo pro rok 2016 nově vyhlášeno 10 programů oproti
dřívějším 7 programům z předchozího období, a to [27]:
•

Program I - Sportovní reprezentace ČR

•

Program II - Sportovně talentovaná mládež

•

Program III - Činnost sportovních organizací

•

Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

•

Program V - Činnost sportovních svazů

•

Program VI - Významné sportovní akce

•

Program VII - Zdravotně postižení sportovci:
o P VII/1 - Sportovní reprezentace
o P VII/2 - Sportovně talentovaná mládež
o P VII/3 - Všeobecná sportovní činnost
o P VII/4 - Významné sportovní akce

•

Program

VIII

-

Organizace

sportu

ve

sportovních

a tělovýchovných jednotách – samostatně vyhlášen
•

Program IX - Organizace školního sportu

•

Program X - Projekty pro sportování veřejnosti
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klubech

Termíny pro podání žádostí byly stanoveny pro 4 kola (do 31. 10. 2015, do 30.
4. 2016, do 31. 8. 2016, do 31. 10. 2016). Žádosti označené ŽÁDOST 2016 – SPORT
jsou podávány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor sportu – 50,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a musí být vyplněny v připraveném formuláři.
Oprávněnými žadateli jsou v případě neinvestičních dotací MŠMT spolky:
•

národní sportovní svaz s celostátní působností,

•

sportovní organizace s celostátní působností.

Oprávněnými žadateli v investiční oblasti jsou [30]:
•

spolky,

•

obce,

•

resortní sportovní centrum MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva
vnitra.

Základní podmínkou jsou vlastnická práva k dotčeným pozemkům případně
nájemní smlouva na dobu min. 10 let. Vlastníkem pozemku nemůže být subjekt, který
vykonává činnost za účelem vytváření zisku.
Termíny pro podání žádostí byly stanoveny pro 1. kolo do 31. 1. 2016. Druhé
a další kola se uskuteční v průběhu r. 2016 na základě výzvy.
Dotace bude účelově zaměřena na:
•

podporu materiálně technické základny sportovních organizací,

•

podporu materiálně technické základny sportovní reprezentace.

Žádosti mohou být podávány na:
•

stavby - rekonstrukce, modernizace a nové stavby,

•

stroje, strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu.

Na výdajový blok „Podpora sportu“ bylo vyčleněno 3,73 mld. Kč.
V minulém roce (2015) bylo na jednotlivé programy vynaloženo celkem 1,947
mld. Kč, jak je zobrazeno na následujícím grafu.

27

Graf 1:
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Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MŠMT
3.5.3

Kraj / Hlavní město Praha
Možnosti financování na úrovni kraje si ukážeme na konkrétním příkladu, a to

na území Prahy. Obecná struktura financování sportu z rozpočtu hlavního města Prahy
je vidět na následujícím obrázku.
Obrázek 7:

Finanční prostředky na sport ze zdrojů kraje na příkladu HMP

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů HMP
První možností pro získání dotace je využití Celoměstských programů
podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016, které jsou
ovšem výjimkou konkrétně pro rok 2016, nejedná se o každoroční program [29].
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Pod tímto titulem byly vyhlášeny následující programy:
I.

Dlouhodobé akce s významným dopadem na zájem obyvatel Prahy
o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.

II.

Krátkodobé akce s celopražským významem, podporující zájem obyvatel
Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného
času.

III.

Krátkodobé akce s lokálním významem, podporující zájem obyvatel
Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného
času.

Termín pro podání žádostí byl do 25. 11. 2015 pro akce naplánované na první
pololetí roku 2016, pro akce konané ve 2. pololetí roku 2016 je možné žádosti stále
podávat, uzávěrka je 29. 4. 2016.
Druhou možností pro získání dotace jsou Celoměstské programy podpory
sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2016. Pod tímto titulem byly vyhlášeny
tyto programy [30]:
I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity)
I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů
II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu
(investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Podpora sportovních akcí v Praze
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III. B. Sportovní akce celostátního významu
29

III. C. Sportovní akce celopražského významu
IV. Tělovýchovné projekty celoročního charakteru se zaměřením na sport
pro všechny
Termíny pro podání žádostí byly stanoveny do 18. 11. 2015, do 13. 1. 2016 a do
30. 4. 2016 (podle konkrétního programu). Konzultace ke zpracování projektů jsou
v gesci Odboru sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC
MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1. Žádosti mohou být podávány
v tištěné podobě osobně nebo poštou a zároveň elektronicky ve formátu zfo
(Software602 Form Filler) na přiloženém CD. Podrobné informace, podmínky a jak
postupovat lze nalézt na internetových stránkách www.praha.eu.
Oprávněnými žadateli v případě obou výše uvedených možností mohou být:
•

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu,

•

obchodních korporace dle zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (např.
akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní
společnosti),

•

obecně prospěšné společnosti,

•

spolky (dříve občanská sdružení),

•

nadace a nadačních fondy.

Žadatel o dotaci musí splnit mimo jiné zejména tyto základní podmínky:
•

žadatel musí být oprávněným žadatelem pro daný program,

•

žadatel musí doložit alespoň 1 rok činnosti.

Členění na čtyři základní programy je podobné jako v roce 2015. V následujícím
grafu je zobrazeno množství finančních prostředků poskytnutých v rámci jednotlivých
programů.
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Graf 2:

Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu HMP v roce 2015
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3.5.4

Obec / Městská část Praha 10
Možnosti financování na úrovni obce si ukážeme na konkrétních příkladech

z místa bydliště – Prahy 10. Obecná struktura financování je zřejmá z následujícího
obrázku.
Obrázek 8:

Finanční prostředky na sport ze zdrojů obce na příkladu MČ P-10

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MČ P-10
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Městská část Praha 10 vyhlásila dotační řízení s názvem Granty 2016,
ve kterém bylo možné požádat o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ P-10
v rámci pěti programů. Jedním z těchto programů byl program číslo tři, určený pro
oblast sportu, tělovýchovy a volného času [31].
Program III - Sport, tělovýchova a volný čas
Tento program byl určený výhradně k dotování sportovních, tělovýchovných
a volnočasových projektů, a to konkrétně na:
III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
III.2. Pořádání

masových

tělovýchovných

a

sportovních

akcí

– „Sport

pro všechny“
III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti
a mládež
Jedná se o podporu:
a) pravidelných volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované
děti a mládež do 18 let,
b) integrace

zdravotně

postižených i

jinak

znevýhodněných

skupin

dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit,
c) činnosti a provozu otevřených klubů a kluboven,
d) informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže.
III. 4. Táborová činnost
III. 5. Volný čas
Jedná se o podporu jednotlivých projektů volnočasových zájmových aktivit
pro občany městské části Praha 10. Výše finanční podpory na každý jednotlivý projekt
mohla být maximálně 200 000,- Kč.
III. 6. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“
Program pro podporu veřejně přístupných akcí na území městské části ve dnech
1.-10. 10. 2016
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Žadatel (jeden právní subjekt) mohl podat pouze jednu žádost o dotaci, která
mohla obsahovat více pořádaných akcí nebo služeb (dílčích projektů) v jednom
zvoleném tematickém zaměření – v tomto případě v oblasti sportu. Veškerá pravidla
a podmínky pro poskytnutí dotace pro rok 2016 byly uvedeny v Zásadách
pro poskytování dotací městské části Praha 10, na internetových stránkách MČ P10 a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10. Žádosti bylo možné
podat do 11. 12. 2015.
Na závěr této podkapitoly je možné shrnout, že,dle podmínek pro poskytování
dotací, mohou být příjemci dotace pouze:
•

spolky, fundace (nadace, nadační fondy),

•

obecně prospěšné společnosti,

•

církevní právnické osoby,

•

další právnické a fyzické osoby, které na základě živnostenského
či jiného oprávnění, vykonávají alespoň některou z činností dle
vyhlášených programů,

•

příspěvkové organizace,

•

jiné nestátní neziskové organizace.

MČ P-10 dále vyhlásila v roce 2015 Dotační řízení 2015/2016 – sport. MČ
obdržela od Magistrátu Hl. m. Prahy finanční prostředky z odvodů z výherních
automatů spolu s podmínkami, jak tyto prostředky může použít. Většinou je to formou
dotací do těchto oblastí: kultura, sociální oblast, školství a sport. Za účelem využití
takto získaných prostředků bylo v roce 2015 vyhlášeno dotační řízení pro sport
zaměřeno na tyto oblasti:
I.

Podpora organizované sportovní činnosti mládeže

II.

Podpora celoroční sportovní činnosti handicapovaným fyzickým
osobám

III.

Podpora projektů sportovní činnosti s výrazně prospěšným přínosem
pro obyvatele MČ Praha 10
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Programy se od sebe zásadní liší s ohledem na příjemce dotace. Pro poskytnutí
dotace musí být splněny stanovené podmínky [32].
Podmínky programu I: Příjemcem dotace může být jen sportovní klub či
tělovýchovná jednota, který realizuje sportovní činnosti a aktivity, jejichž náplní je
zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže (pravidelná činnost dětí a mládeže
na území MČ Praha 10), zároveň má sídlo na území MČ P-10 (dle databáze ČUS, ČOS
a zastřešujících sportovních svazů), členství v ČUS, ČOS či zastřešujícím sportovním
svazu a žádá o dotaci pouze na mládež do ročníku narození 1996 včetně.
Podmínky programu II: Příjemcem dotace bude pouze handicapovaná fyzická
osoba, která realizuje sportovní činnost a aktivity v příslušném kalendářním roce (od 1.
1. do 31. 12.), má trvalý pobyt na území MČ P-10 a vykonává pravidelnou sportovní
činnost na území MČ P-10.
Podmínky programu III: Příjemcem dotace bude jen sportovní klub,
tělovýchovná jednota či spolek, který má sídlo na území MČ P-10 a předloží projekt
s výrazně prospěšným přínosem pro obyvatele MČ P-10 v oblasti sportu.
Výše finanční podpory se pohybuje do max. 2.000,- Kč na jednoho
mládežnického sportovce (v případě programu I), 10.000,- v případě programu II
a až 30.000,- Kč v případě programu III.
V každém z vyhlašovaných programů může žadatel podat jen jednu žádost.
Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace pro rok 2015-2016 byly uvedeny
v Podmínkách pro poskytování dotací městské části Praha 10, na internetových
stránkách MČ P-10 a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10. Žádosti
bylo možné podat do 18. 11. 2015.
Následující graf zobrazuje rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých
programů v roce 2015.
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Graf 3:

Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu MČ P-10 v roce 2015
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3.5.4.1 Projekt Moje stopa
Projekt Moje stopa zasluhuje samostatnou podkapitolu, protože významným
způsobem ovlivnil náplň, rozsah i způsob prezentace provedených prací, které jsou
součástí diplomové práce a zejména její přílohové části.
Moje stopa je jedinečný projekt radnice Prahy 10, založený na principech
participativního rozpočtu. Podstatou participativního rozpočtu je přiblížit obyvatelům
samosprávu a dát jim možnost podílet se na rozvoji prostředí, ve kterém žijí. Obyvatele
městské části podávají vlastní návrhy na úpravu veřejných prostor a poté sami hlasují
a rozhodují o tom, které projekty se zrealizují. Do tohoto procesu nezasahuje politické
vedení, zastupitelé budou o průběhu a výsledcích pouze informováni.
První pokus o využití participativní části rozpočtu byl uskutečněn minulý rok
na Praze 7, kde vedení radnice vyčlenilo jeden milion korun. Vítězný projekt byl
realizován, avšak hlasů bylo velmi málo. Na tento rok není naplánováno zahrnout
participativní část do rozpočtu, nicméně radnice se chce důkladněji připravit na rok
2017.
Městská část Praha 10 vypsala v rámci participativního rozpočtu projekt
s názvem Moje stopa. Finanční náročnost jednotlivých projektů byla omezena
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na 50 000 - 1 000 000 Kč. Celková částka na financování projektů byla stanovena
na 5 000 000,- Kč.
První informace o projektu Moje stopa se objevily v srpnu 2015 v radničních
novinách. Následovala informační kampaň a tou byl celý proces zahájen. Základní linie
a jednotlivé fáze procesu jsou zřejmé z následujícího schématu a tabulky [33].
Obrázek 9:

Základní linie procesu

Zdroj: [33]
Tabulka 2:

Fáze projektu Moje stopa

Fáze projektu

Náplň činnosti

I

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

II

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ NAVRŽENÝCH OBYVATELI

III

PROZKOUMÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ

IV

FÓRA PRO OBYVATELE JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ

V

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

VI

REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

VII

VYHODNOCENÍ PROCESU

VIII

IMPLEMENTACE PROCESU

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MČ P-10
V rámci diplomové práce jsem se účastnila celého procesu od fáze I až do fáze
V, o čemž se podrobněji zmíním v praktické části práce, kde provedu i vlastní
hodnocení (fázi VII), jak je zvýrazněno v tabulce.
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4 METODOLOGIE
V této části diplomové práce jsou popsány metody, které byly použity pro sběr
dat a jejich následné zpracování.

4.1 Sběr dat
Informace se dělí podle zdrojů na primární a sekundární. Pro účely této práce
byla použita data sekundární, tedy ta, která byla sesbírána již dříve někým jiným
a za jiným účelem. Sekundární zdroje údajů se dále dělí na vnitřní a vnější. Mezi externí
zdroje, které jsem pro svou práci využívala, patří například podklady vládních orgánů,
legislativa, odborné publikace, informační databáze a internet [34].

4.2 Analýza dokumentů
Pro přípravu zdrojů a podkladů pro případové studie byla použita metoda
analýzy dokumentů. Tato metoda, která patří mezi metody jak kvalitativního, tak
i kvantitativního výzkumu, se využívá ke zkoumání písemného nebo vizuálního
materiálu [35]. Analýze může být podrobeno vše zapsané a zaznamenané, tedy
například různé články, knihy, dokumenty, další záznamy, apod. [36]. V širším pojetí se
za dokument považuje jakýkoliv projev lidské existence.
Zásadními dokumenty pro tuto práci byly programy dotací. Cílem analýzy bylo
jednotlivé dokumenty rozebrat na jednotlivé složky, to jest očistit dokument
od nepodstatného a postoupit k podstatě věci. Výsledkem bylo v tomto případě
roztřídění

informací

obsažených

v dokumentu

podle

společného

jmenovatele

pro jednotlivé poskytovatele dotací znázorněné v následující tabulce:
Tabulka 3:
1
2

Základní struktura analýzy a syntézy dokumentu
EU

MŠMT

O p r á v n ě n ý

KRAJ/HMP
p ř í j e m c e

3

P r o g r a m

4

V ý š e

5

OBEC/MČ P-10
d o t a c e

d o t a c e

d o t a c e

P o d m í n k y

Zdroj: vlastní zpracování
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d o t a c e

4.3 Syntéza
Na rozdíl od analýzy je syntéza proces opačný, nebo doplňující. Jedná se
o sjednocování, složení nějakého jevu či procesu z jeho základních prvků, ať již
myšlenkově, či fakticky v nějaký celek. Toto sjednocování nemusí být jen
u jednotlivých částí, které byly předtím vyděleny analýzou. Syntéza by měla jako
metodologický princip analýzu vždy doplňovat a umožnit tak poznání daného jevu či
procesu v jeho úplnosti. Syntézu můžeme tedy chápat jako proces hledání, spojováním
částí v celek, takové struktury, která by měla námi požadované vlastnosti. Syntéza není
jen skladbou jednotlivých jevů či procesů, ale může být podkladem pro hledání
nejvhodnější varianty řešení získané kombinací jednotlivých prvků [40].
V případě diplomové práce k tomuto hledání nejvhodnější varianty řešení slouží
právě tabulky s vytvořenou požadovanou strukturou, ve kterých se čtenář může
pohybovat horizontálně a vertikálně a hledat řešení podle předem určeného parametru
hledání.
Příklad 1: Hledání podle poskytovatele dotace
V tomto případě využíváme informativní tabulky samostatně, protože vzhledem
k rozsahu nebylo možné údaje prezentovat jen v jedné tabulce (alternativní možností je
dát si tabulky vedle sebe). Při hledání podle poskytovatele dotace se pohybujeme
v horizontálním směru (dle hierarchického žebříčku od „největšího“ k „nejmenšímu“
„samosprávnímu“ celku).
Příklad 2: Hledání vhodného programu podle oprávněného příjemce dotace
V tomto případě vycházíme ze zadání a nejprve definujeme žadatele (toho, kdo
chce o dotaci žádat). Pohyb tabulkou v horizontálním směru může rychle pomoci nalézt
možná

řešení

-

programy

dotace,

výše

možné

dotace,

podmínky

dotace

a kombinací/selekcí možností vybrat výsledné nejvhodnější řešení splňující požadavky
definovaného žadatele o dotaci.
Příklad 3: Hledání oprávněného příjemce dotace podle zvoleného programu
Tento příklad je možné ukázat si konkrétně, protože byl uplatněn při hledání
možných případových studií dle stanoveného zadání:
•

fitness hřiště (novostavba, případně modernizace/rekonstrukce) program investice
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•

požadavek na dotaci (cena investice ve výši 700 000,- Kč)

Výsledkem hledání byla tři možná řešení, pro která byly zpracovány případové
studie, kterým je věnována kap. 6 diplomové práce. Metodika případové studie je
popsána v následující podkapitole.

4.4 Případová studie
Jedním ze základních přístupů, které spadají pod kvalitativní výzkum, je
případová studie. Tento typ výzkumu se zabývá jedním nebo několika málo případy
z praxe, které detailně popisuje a rozebírá. Má především deskriptivní cíl, zkoumá daný
jev v celé jeho komplexnosti. Jedná se tedy o praktický příspěvek ke zvolenému tématu,
který je založený spíše na zkušenostech než na analýze či aplikaci určité teorie [34].
Případová studie je preferovanou metodou v situaci, kdy je hlavní výzkumnou
otázkou „jak“ nebo „proč“ [38].
Můžeme rozlišit několik druhů případových studií [39]:
•

Ilustrativní - jedná se především o deskriptivní studie, které obvykle
využívají jednu nebo dvě události, aby ukázaly na to, jak daná situace
(případ) vypadá. Ilustrativní případové studie slouží v první řadě k tomu,
aby čtenáře seznámily s daným tématem.

•

Průzkumné (nebo pilotní) - provádí se za účelem provedení
předvýzkumu. Jejich základní funkcí je pomoci identifikovat otázky
a vybrat typy měření před hlavním výzkumem.

•

Kumulativní - slouží ke sloučení informací sbíraných z několika míst
v různém čase. Tento typ studie umožní generalizaci bez vynaložení
dalších nákladů nebo času na další nové případně opakované studie.

•

Kritické instance - tato metoda je užitečná pro hledání příčin a dopadů.

Pro diplomovou práci byla využita metoda ilustrativní případové studie s cílem
ukázat čtenáři možnosti financování sportovního záměru (investice) na konkrétních
příkladech.
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5 SYNTÉZA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
K syntéze zdrojů financování byly použity všechny zdroje, které se podařily
k tomuto tématu nalézt. Domnívám se, že zdroje byly vytěženy v maximální míře,
tj. že nejsou k dispozici jiné, než ty, co jsou uvedené v podkapitole 3.5.

5.1 EU
Níže uvedená tabulka vznikla syntézou dat ze zdrojů EU. Podpoře sportu je
věnován program ERASMUS+. Oprávněnými příjemci dotace mohou být neziskové
organizace nebo veřejné subjekty aktivní v oblasti sportu. Prostředky jsou poskytovány
prostřednictvím Národní agentury na 3 programy - Partnerství pro spolupráci,
Partnerství pro spolupráci malého rozsahu a Neziskové evropské sportovní akce. Dotace
mohou být od 60 000 do 500 000 Eur dle druhu programu za splnění požadovaných
podmínek. Podrobnosti k programu jsou v dokumentu Erasmus+ příručka k programu.
Tabulka 4:

Dotace z EU

Zdroj: vlastní zpracování dle Erasmus+ příručka k programu
Poznámka: Tabulka je uvedena pouze pro ilustraci, ke čtení lze nalézt v příloze C1a.
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5.2 Stát / MŠMT
Níže uvedená tabulka byla sestavena za účelem rychlé orientace v možnostech
přidělení dotace ze státního rozpočtu. Oprávněnými příjemci dotace jsou sportovní
svazy, sportovní organizace a spolky v závislosti na konkrétním programu. Prostředky
jsou poskytované prostřednictvím MŠMT v rámci vypsaných neinvestičních programů,
kterých bylo pro rok 2016 vypsáno celkem 10. Dotace může být poskytnuta až do výše
rozpočtových nákladů. Podrobnosti k jednotlivým vyhlášeným programům lze nalézt
na internetových stránkách www.msmt.cz.
Tabulka 5:

Dotace z MŠMT v neinvestiční oblasti

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MŠMT
Poznámka: Tabulka je uvedena pouze pro ilustraci, ke čtení lze nalézt v příloze C1b1.
Z MŠMT lze získat i finanční prostředky na investice. Oprávněnými příjemci
dotace jsou obce, spolky a resortní sportovní centra (RSC). V investiční oblasti se jedná
o program Podpora materiálně technické základny sportu, který se dělí na 2 subtituly program pro Organizace a program pro Reprezentace. Programy jsou zaměřeny na nové
stavby, rekonstrukce, modernizace a stroje a zařízení. Dotace může být poskytnuta až
do výše 20 mil. Kč. Základní přehled informací je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 6:

Dotace z MŠMT v investiční oblasti

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MŠMT
Poznámka: Tabulka je uvedena pouze pro ilustraci, ke čtení lze nalézt v příloze C1b2.

5.3 Kraj / HMP
Níže uvedená tabulka podává informaci o možnostech přidělení dotace na úrovni
kraje, který pro účely diplomové práce reprezentuje hlavní město Praha. Oprávněnými
příjemci dotace jsou právnické nebo fyzické osoby provozující činnost v oblasti
tělovýchovy a sportu, sportovní svazy, střešní sportovní organizace, sportovní kluby
či vlastníci nebo provozovatelé sportovní infrastruktury, a to podle typu programu.
Prostředky jsou poskytované z rozpočtu hlavního města Prahy a způsoby i výše
poskytované dotace se liší program od programu. Výše dotace může být od 20 000
až po 15 mil. Kč v případě investice významného rozsahu v Praze. Pro rok 2016 bylo
vypsáno celkem 5 základních programů, které se dále dělí, jak je vidět z následující
tabulky. Podrobnosti k jednotlivým vyhlášeným programům je možné nalézt
na internetových stránkách www.praha.eu.
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Tabulka 7:

Dotace HMP

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů HMP
Poznámka: Tabulka je uvedena pouze pro ilustraci, ke čtení lze nalézt v příloze C1c.

5.4 Obec / MČ P-10
Níže uvedená tabulka podává informaci o možnostech přidělení dotace na úrovni
obce, kterou pro účely diplomové práce reprezentuje městská část Praha 10.
Oprávněnými příjemci dotace jsou sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky,
právnické nebo fyzické osoby s příslušným oprávněním a handicapované fyzické osoby.
Specifikem je podpora prostřednictvím participativního rozpočtu, která sice není
přímo cílena na sport, ale za jistých podmínek mohou i prostředky z tohoto rozpočtu
na sport plynout. V tomto případě zde není žádný příjemce dotace, ale pouze
navrhovatel.
Přímo na sport je zaměřeno celkem sedm programů, k tomu projekt Moje stopa
se svými specifiky a zásadními odlišnostmi. Prostředky jsou poskytované z rozpočtu
MČ P-10 a způsoby i výše poskytované dotace se liší program od programu. Výše
dotace může být od 2 000 na mládežnického sportovce až po 200 000 Kč na žadatele.
V případě investice do sportu z participativního rozpočtu by mohla částka poskytnutá
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na realizaci dosáhnout až 1 mil. Kč. Možnosti financování projektů z oblasti sportu
z rozpočtu městské části ukazuje následující tabulka.
Tabulka 8:

Dotace MČ P-10

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MČ P-10
Poznámka: Tabulka je uvedena pouze pro ilustraci, ke čtení lze nalézt v příloze C1d.

5.5 Závěr syntézy
Na základě posouzení všech možností jsem došla k závěru, že jako fyzická
osoba, která není držitelem živnostenského oprávnění, nemohu použít ani jeden
z programů k předem určenému účelu - výstavbě venkovního fitness hřiště, protože
nemohu splnit podmínku na oprávněného příjemce dotace. Výstavba by byla možná
pouze za předpokladu, že můj záměr by byl realizován na základě žádosti podané
spolkem. Proto jsem využila možnosti, která se nabízela v rámci ojedinělého projektu
Městské části Praha 10 založeného na principu participativního rozpočtu s názvem Moje
stopa. Na případových studiích jsem se pak pokusila ukázat zásadní odlišnosti
v žádostech a zejména v jejich posuzování a rozhodování o výběru projektů.
O participativním rozpočtu MČ Prahy 10, projektu Moje stopa a mém projektu Street
Workout Park Sunflower pojednávají další kapitoly této práce.
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6 PŘÍPADOVÉ STUDIE
6.1 Zadání pro vypracování případových studií
Zatímco teoretická část práce byla zaměřena na financování v oblasti sportu,
cílem praktické části je na případových studiích ukázat možná řešení financování
konkrétního projektu - v tomto případě stavby nového venkovního fitness hřiště.
Na začátku jsem si vytvořila vlastní zadání pro vypracování případových studií, kde
bylo potřeba specifikovat požadavky, které musí být splněny. Zadání jsem udělala
formou základních otázek a odpovědí.
Otázka

Odpověď

Co?

Venkovní fitness hřiště s pracovním názvem Street workout park
Sunflower

Kde?

Na Zahradním Městě, v pěší vzdálenosti od místa bydliště (do 1 km)

Za kolik?

Do 700 000,- Kč

Pro nalezení možných řešení jsem si stanovila níže uvedené cíle a úkoly:
Úkol

Náplň

1

Ze sestavených tabelárních přehledů programů a možných příjemců dotace
pro všechny možné poskytovatele dotací (EU, MŠMT, HMP, P-10) obsažené
v předcházející kap. 5 Syntéza zdrojů financování, vybrat možného
oprávněného příjemce dotace, který by mohl podat žádost ve smyslu výše
uvedeného zadání, vhodný program a potřebnou výši dotace.

2

Zjistit, kolik je možností - kolik bude případových studií.

3

Pro zjištěné možnosti zpracovat případové studie.

4

Případové studie zpracovat jako návod postupu s uvedením údajů
rozhodujících pro takové vyplnění žádosti, aby žádost o poskytnutí dotace
měla co největší šanci na přidělení dotace.

Výsledky kroků 1 a 2 jsou prezentovány graficky na následujících stránkách.
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6.2 Případová studie 1 - Moje stopa
Případová studie 1 obsahuje popis možného řešení získání finančních prostředků
na stavbu venkovního fitness hřiště z rozpočtu MČ P-10. Jelikož se jedná o investiční
záměr, není možné použít ani jeden z vypsaných programů, protože všechny jsou
neinvestičního charakteru. Jedinou možností, která se v rámci MČ P-10 naskytla, je
využití participativní části jejího rozpočtu, a to konkrétně projektu Moje stopa. Bylo
vyčleněno 5 000 000 Kč na úpravu veřejných prostor, kdy občané podávají návrhy
na změny a následně sami z těchto návrhů vybírají ty, které budou zrealizovány.
Výzva pro podání návrhů v projektu Moje stopa byla impulsem pro vypracování
projektu Street Workout Park Sunflower a mé další aktivní účasti v tomto projektu.
Jedná se o vlastní projekt, který slouží jako případová studie financování konkrétního
investičního záměru - výstavby venkovního fitness hřiště. Z mé pozice, jako fyzické
osoby nepodnikající, šlo o jedinou možnost, jak získat finanční prostředky pro tento
účel mimo rámec standardně vypisovaných programů, financovaných ze státního
rozpočtu či z rozpočtu hlavního města Prahy. Podobně jako u těchto programů, bylo
třeba plnit podmínky projektu. V tomto případě jsem byla v pozici „oprávněného
příjemce dotace“ s tím rozdílem, že finanční prostředky nezískám osobně, ale tyto
prostředky budou použity na výstavbu hřiště v případě, že navržený projekt dostane
dostatečnou podporu veřejnosti.
Základním principem projektu Moje stopa je, že:
•

návrhy podávají obyvatelé Prahy 10,

•

návrhy vybírají obyvatelé Prahy 10,

•

financování a realizaci vítězných návrhů zajišťuje MČ Praha 10.

Pro zapojení se do projektu bylo potřeba:
•

Mít nápad (co realizovat) - výstavba street workout hřiště.

•

Vybrat místo (kde lze realizovat).

•

Zjistit potenciální dodavatele (náklady na realizaci).

•

Zpracovat textovou a grafickou část návrhu.
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Krok 1: Výběr vhodného místa
Prvním krokem bylo vybrat vhodné místo pro výstavbu hřiště. Jelikož by mělo
být snáze a rychle přístupné všem obyvatelům Zahradního města, bylo zvoleno místo
přímo v centru Zahradního města. Následně bylo třeba ověřit, zda je toto místo
na parcele v majetku HMP či ve svěřené správě MČ P-10.
Krok 2: Příprava projektu a příloh k žádosti
V tuto chvíli bylo třeba vymyslet obsahové náležitosti formuláře. Jedná se
o odůvodnění návrhu a popis návrhu – tedy popis současného a následně zamýšleného
stavu. Dále bylo třeba odhadnout počet osob zasažených záměrem a také náklady
související s jeho realizací.
Povinnou

přílohou

k žádosti

byla

fotodokumentace

současného

stavu.

Pro splnění této povinnosti bylo pořízeno několik fotografií zachycujících z různých
úhlů místo, které bylo pro výstavbu hřiště vybráno. Volitelně bylo možné k žádosti
přiložit další dokumentaci, jako například návrhy technického řešení. Ty byly přiloženy
v rámci dokumentu, kde byl samostatně znovu popsán celý projekt.
Krok 3: Vyplnění žádosti
Poté bylo možné přistoupit k samotnému vyplnění formuláře žádosti a jeho
odeslání a to prostřednictvím internetových stránek (druhou z možností bylo také předat
návrh v papírové podobě na úřadu MČ P-10).
Krok 4: Odeslání žádosti
Žádost byla v tomto případě odeslána elektronicky na MČ P-10. Její podobu
zachycuje následující tabulka.

Pro názornou ukázku je celý Projekt Street workout park Sunflower v příloze A1.
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Tabulka 9:

Žádost podaná na MČ Praha 10

Název návrhu*:

Street workout park Sunflower

Lokalita, které se
návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele:

Berenika Jerieová

Adresa trvalého
pobytu:

Holubkova 3098/2, Praha 10, 10600

E-mail*:

berenika.j@seznam.cz

Telefon*:

721912658

Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

parc. č. 2225/185, k. ú. Záběhlice

Odůvodnění
návrhu*:

V poslední době na území Prahy vznikla a nově vznikají nová dětská hřiště
i venkovní posilovny pro seniory, avšak místa vhodná pro věkovou skupinu
15-60 let stále chybí. Z tohoto důvodu navrhuji vybudování street workout
parku, neboli venkovního fitness hřiště, který by měl sloužit pro aktivní
využití volného času mládeže a dospělých ve venkovním prostředí.
Místo může sloužit i jako prostor pro pořádání sportovních akcí na
Zahradním městě.
Parky tohoto typu byly nedávno vybudovány v ostatních lokalitách městské
části Praha 10 (Malešice, Strašnice), ale na Zahradním městě takové
zařízení stále chybí. Zásadním požadovaným kritériem pro plnohodnotné
využívání zařízení tohoto typu je jeho dostupnost a univerzálnost. Tento
požadavek předkládaný záměr zpracovaný v tomto projektu v plné míře
splňuje.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Volná travnatá plocha vedle stávajícího dětského hřiště.

Zamýšlený stav*:

Předkládaným záměrem je výstavba nového Street workout parku
Sunflower. Jedná se o místo pro kondiční cvičení a posilování ve
venkovním prostoru určené pro obyvatele Zahradního města a případně i
mládež z blízkého okolí. Cvičiště bylo pojmenováno po výškové obytné
budově, která nese název Slunečnice a je orientačním bodem pro pěší
přístup na místo.
Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí. Systém hrazd, bradel,
žebříků a držáku na kruhy je spojen v harmonický celek pro posilování
vlastní vahou. Podkladem pro umístění ocelové konstrukce je betonová
deska pokrytá speciální dopadovou plochou (EPDM) s rozměry 10,5 x 13
metrů a sílou 14 mm.
Ocelová konstrukce je tvořena následujícími segmenty:
• 7x jednoduchá hrazda v různých výškách
• 2x dlouhá hrazda
• trojitá hrazda
• designová negativní hrazda
• dvojitá freestylová bradla
• 2x držák na kruhy
• žebřiny
• žebřík
• 2x šikmý žebřík
• tyč na pole dance
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• 2x šikmá noha s hrazdou
Maximální výška konstrukce je 3 215 mm. Součástí cvičiště je lavička s
bradly umístěná u konstrukce na dopadové ploše. Navrženo je modrorůžové barevné provedení, které bude plnit funkci nejen estetickou, ale
bude i přitažlivé zejména pro věkovou skupinu dospívající mládeže.
Výkresová část navrženého technického řešení je obsažena v přílohové
části projektu.
Poznámka:
Navržené barevné provedení bude zpracováno v rámci vizualizace až v
realizačním projektu.
Ocelová konstrukce je stavebnicí, výsledný celek tedy vzniká z
jednotlivých konstrukčních segmentů, které je možné různě nakombinovat.
Jsou tedy možná variantní řešení. Cílem tohoto projektu bylo vybrat na
základě vlastních zkušeností optimální variantu s přihlédnutím k velikosti
konstrukce, jejímu umístění a ekonomické přijatelnosti záměru.
Návrh je předložen pouze v jedné z možných variant řešení.
Navržená varianta je podrobněji představena v přílohové části projektu.
Fotodokumentace současného stavu a ostatní přílohy ke stažení zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/GVT2TLE73H4FUCJT-AJK/
Kvantifikace osob
zasažených
realizací návrhu*:

1000

Předpokládané
náklady*:

700.000,-

Jak zjistím výši
nákladů a co jsou
související
náklady? :

Navrhovatel si musí udělat ke zjištění nákladů průzkum, například
u dodavatelů požadovaných komponentů a služeb, či u realizátorů
podobných projektů. Související náklady jsou všechny náklady, bez
kterých se realizace neobejde a které je nutné zohlednit. V uvedeném
příkladu je nutné brát v potaz nejen náklady na pořízení a montáž nových
prvků a plotu, ale i na odstranění současných nepoužitelných prvků
a povrchové úpravy a náklady na pořízení projektové dokumentace.

Přílohy:

Maximální objem zaslaných dat je 50 MB. Pokud potřebujete doprovodit
svůj projekt větší dokumentací, prosím vyplňte v popisu projektu odkaz
ke stažení dokumentace.

Fotodokumentace
současného
stavu*:

Fotodokumentace současného stavu.pdf

Poučení:

osobní data navrhovatelů jsou požadována pro potřeby úřadu (k ověření
splnění podmínky trvalého pobytu ve správním území MČ Praha 10 a pro
komunikaci s navrhovateli) a nebudou poskytována dalším osobám.

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Zdroj: vlastní
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6.3 Případová studie 2 - HMP
Případová studie 2 obsahuje popis možného řešení získání finančních prostředků
na stavbu venkovního fitness hřiště z rozpočtu Hlavního města Prahy. HMP vypsalo
2 programy - Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní
město sportu 2016 a Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze
na rok 2016. Pro realizaci fitness hřiště jsou relevantními programy:
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu
(investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
Oba programy jsou si velmi podobné a je třeba zvážit, zda jít cestou
rekonstrukce či nové stavby. Žádost o dotaci je třeba podat prostřednictvím
elektronického

formuláře,

který

je

k

dispozici

na

internetových

stránkách

www.praha.eu.
V případě uvedených dotačních titulů je oprávněným příjemcem dotace vlastník
sportovní infrastruktury či provozovatel sportovní infrastruktury s písemným souhlasem
vlastníka. Žádost tedy nemůže podat fyzická osoba. Na modelovém příkladu si
ukážeme, jak by bylo možné v tomto případě postupovat.
Krok 1: Vytipování vlastníka či provozovatele sportovní infrastruktury
Prvním krokem bylo nalezení vhodného subjektu, který může podat žádost
o dotaci na modernizaci (příp. rekonstrukci) nebo investici do nové stavby. Jako vhodný
subjekt, který splňuje požadavky zadání, byl vytipován spolek TJ ASTRA Zahradní
Město, z.s. Jedná se o tělovýchovnou jednotu (dle NOZ s účinností od 1. 1. 2014
zapsaný spolek) s dlouholetou tradicí, působící v lokalitě Zahradní Město a Záběhlice.
Svým rozsahem a činností se TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. řadí počtem členů mezi
největší tělovýchovné jednoty působící na území hlavního města Prahy. Historie TJ
ASTRA se váže již k roku 1870, kdy vznikla Sokolská jednota v Záběhlicích a splňuje
tedy podmínku na délku provozování činnosti alespoň 1 rok. Spolek (TJ ASTRA) je
rovněž schopen doložit vlastnické právo k pozemku, ke kterému bude žádost vázána
[40]. Na následujících obrázcích je doloženo vlastnictví pozemku.
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Obrázek 10: Výpis dle nahlížení do KN

Zdroj: Nahlížení do katastru nemovitostí [41]
Obrázek 11: Situace umístění záměru pro účely případové studie

Zdroj: vlastní zpracování dle [41]
Krok 2: Výběr programu - rekonstrukce či nová stavba?
Z nahlížení do KN lze zvažovat obě možné varianty (tedy program II.A/1
i II.A/2), protože uznatelnými náklady jsou náklady na výstavbu – tj. v podobě nabytí
nového majetku. Jedná se o investice v oblasti nemovitostí, případně v oblasti
dlouhodobého hmotného majetku nebo rekonstrukci - zásah do nemovitého majetku,
který má za následek výrazné zlepšení stavu, případně změnu jeho uspořádání, účelu
nebo technických parametrů.
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Krok 3: Detailní popis investičního záměru
Nyní je třeba připravit detailní popis investičního záměru. V tomto modelovém
případě se jedná o rekonstrukci využívané plochy spojenou s výstavbou venkovního
fitness hřiště v ceně do 700 000,-Kč. Nové sportoviště bude místem pro kondiční
cvičení a posilování ve venkovním prostoru určené pro obyvatele Zahradního Města
a případně i mládež z okolí. Zařízení pro cvičení je tvořeno ocelovou konstrukcí.
Systém hrazd, bradel, žebříků a držáku na kruhy je spojen v harmonický celek
pro posilování vlastní vahou. Podkladem pro umístění ocelové konstrukce je betonová
deska pokrytá speciální dopadovou plochou (EPDM) s rozměry 10,5 x 13 metrů a sílou
14 mm.
Ocelová konstrukce je tvořena následujícími segmenty:
• 7x jednoduchá hrazda v různých výškách
• 2x dlouhá hrazda
• trojitá hrazda
• designová negativní hrazda
• dvojitá freestylová bradla
• 2x držák na kruhy
• žebřiny
• žebřík
• 2x šikmý žebřík
• tyč na pole dance
• 2x šikmá noha s hrazdou
Maximální výška konstrukce je 3 215 mm. Součástí cvičiště je lavička s bradly
umístěná u konstrukce na dopadové ploše. Navrženo je modro-růžové barevné
provedení, které bude plnit funkci nejen estetickou, ale bude i přitažlivé zejména
pro věkovou skupinu dospívající mládeže.
TJ ASTRA Zahradní Město, z. s. se řadí počtem členů mezi největší
tělovýchovné jednoty působící na území hlavního města Prahy. Má dlouholetou tradici,
působící v lokalitě Zahradní Město a Záběhlice. Svým rozsahem a činností navazuje
na činnost Sokolská jednoty v Záběhlicích. Hřiště tohoto typu navazuje na tradiční
cvičení. Přínosem a novinkou bude možnost cvičit i venku. Tato možnost zde dosud
chybí. Dosavadní činnost TJ Astra je schopna projekt s poskytnutou podporou sama
realizovat, zajistit bezpečný provoz i potřebnou údržbu. Velikost hřiště je navržena
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s ohledem na co nejpřijatelnější poměr ceny, velikosti hřiště a navržených
konstrukčních prvků. TJ Astra má ve své činnosti podporu v městské části P-10, ta ale
ze svých finančních prostředků není schopna dotaci poskytnout vzhledem k její
požadované výši.
Krok 4: Příprava obsahové náplně žádosti
Přípravě žádosti je třeba věnovat náležitou pozornost. Předložené projekty
dostanou bodové multikriteriální ohodnocení, na jehož základě Komise RHMP připraví
návrh do RHMP nebo ZHMP.
Tabulka 10: Kritéria a jejich bodové ohodnocení
Kritéria

Bodové
ohodnocení

1

Smysluplnost projektu ve vazbě na již existující sportovní
infrastrukturu v hl. m. Praze, včetně jejího využití

2

Kvalita připravené projektové žádosti (včetně odůvodnění)

3

Schopnost žadatele realizovat projekt

4

Schopnost žadatele zajistit následné provozní financování
realizovaného projektu

5

Relevantnost celkových nákladů projektu s ohledem na jeho
kvalitu a rozsah

6

Bonifikace projektů, které mají vyjádřenou podporu příslušné
městské části
Poznámka: Stupnice bodového ohodnocení není zveřejněna

Zdroj: vlastní zpracování dle [30]

Krok 5: Přílohy žádosti
K žádosti musí být doloženy povinné přílohy:
1) výpis z katastru nemovitostí - doložení vlastnického práva k pozemku
2) historie výstavby a rekonstrukcí za poslední 3 roky
3) dlouhodobý provozní finanční plán na 3 roky
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4) projektová dokumentace (v případě rekonstrukce zjednodušená projektová
dokumentace - popis stávajícího stavu, navrhovaná změna, položkový rozpočet
a situační nákres)
5) autorizovaný položkový rozpočet (v případě stavby)
6) detailní harmonogram investičního záměru
7) přehled finančních podpor z veřejných zdrojů (v případě stavby)
Podmínkou čerpání podpory bude doložení stavebního povolení či ohlášení stavby
(není požadováno v rámci žádosti).
Krok 6: Vyplnění formuláře žádosti
Pokud máme připravené vše, co bylo popsáno v krocích 1 - 5 přistoupíme
k vyplnění formuláře žádosti.
Poznámka: Odkaz na stažení formuláře je k nahlédnutí v přílohové části (příloha C2).

Krok 7: Odeslání žádosti
Žádost o dotaci je žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronického
formuláře v aplikaci Software602 Form Filler, který je k dispozici na internetových
stránkách www.praha.eu.
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6.4 Případová studie 3 - MŠMT
Případová studie 3 obsahuje popis možného řešení získání finančních prostředků
na stavbu venkovního fitness hřiště ze Státní podpory sportu pro rok 2016 - subtitulu
133512 Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, poskytované
Odborem sportu MŠMT. V tomto případě je třeba podat žádost o dotaci
na předepsaném formuláři INV_Přiloha 1_FORM_INV_2016_RFC.pdf, který je
ke stažení na http://www.msmt.cz/file/36617/.
V případě tohoto dotačního titulu je oprávněným příjemcem dotace spolek,
žádost tedy nemůže podat fyzická osoba. Na modelovém příkladu si ukážeme, jak by
bylo možné v takovémto případě postupovat.
Krok 1: Vytipování spolku a místa realizace
Prvním krokem bylo nalezení vhodného subjektu, který může podat žádost
o dotaci na investici do nové stavby. Vhodným subjektem, který splňuje požadavky
zadání, je spolek TJ ASTRA Zahradní Město, z.s. Spolek musí být vlastníkem pozemku
pod předmětnou nemovitostí nebo musí mít uzavřenou nájemní smlouvu na nájem
pozemku na dobu min. 10 let ode dne podání žádosti.
Krok 2: Příprava obsahové náplně žádosti
Přípravě žádosti je třeba věnovat náležitou pozornost. Na poskytnutí dotace totiž
není právní nárok a o poskytnutí dotace rozhoduje poskytovatel (MŠMT) na základě
předložené žádosti. Žádosti jsou posuzovány expertní komisí a podkladem pro výběr je
bodové ohodnocení předložených žádostí. Kvalitně připravená žádost je základním
předpokladem pro získání co nejlepšího bodového ohodnocení, se kterým roste šance
na poskytnutí dotace právě na vámi předložený projekt.
Podle získání celkového počtu bodů u jednotlivých žádostí expertní výběrová
komise stanoví pořadí a předloží návrh na přidělení dotace. Komise má možnost upravit
výši finančního objemu poskytnuté dotace ve vztahu k možnostem státního rozpočtu.
Pro přidělení dotace spolku jsou stanoveny tyto podmínky finanční účasti
státního rozpočtu:
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Tabulka 11: Podmínky finanční účasti státního rozpočtu
Kategorie stavby, SZNR

Podíl SR *

nová stavba,
rekonstrukce,
modernizace
a
(stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu)

Max. 60 %
SZNR

Max. 80 %

* Podíl SR = podíl státní podpory z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT
Zdroj: [28]
Co je předmětem hodnocení a jaké bodové ohodnocení lze získat ukazuje níže
uvedená tabulka.
Tabulka 12: Kritéria a jejich bodové ohodnocení

0-5

Přehledně zpracovaný harmonogram realizace projektu

0-5

Definování cílové skupiny

0-5

Přiměřenost rozpočtu směrem k cílům a obsahu projektu

0-5

Očekávaný přínos projektu, dopady

0-5

Souladnost s koncepcí obce/kraje

0-3

Systematická podpora sportování dětí a mládeže

0 - 10

Podpora sportování veřejnosti

0-3

Umožnění využívání zařízení jinou TJ/SK

0-3

Druh
požadavku

Synergie
veřejných
prostředků

Přehlednost
rozpočtu

Připravenost
projektu

Srozumitelně a věcně formulovaný cíl projektu

Potřebnost
projektu

Bodové
ohodnocení

Naplnění cílů
podpory rozvoje
sportu

Kritéria

Žadateli je poskytována spoluúčast z jednoho veřejného
zdroje

3

Žadateli je poskytována spoluúčast z více veřejných zdrojů

5

Rekonstrukce a modernizace / SZNR / nová stavba

Zdroj: [28]
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3/2/1

Údaje do žádosti
Oddíl A
Oddíl A obsahuje údaj o žádosti, v našem případě takto:
Žádost na subtitul

133512-STAVBY (rekonstrukce)

a dále:
-

Identifikační údaje žadatele o dotaci
Evidenční údaje (vztahuje se pouze k podávanému projektu)
Ekonomické údaje

Poznámka: Oddíl A nemůže být vyplněn bez informací poskytnutých spolkem TJ ASTRA
Zahradní Město, z.s. Pro případovou studii zůstává nevyplněn.
Oddíl B
Oddíl B obsahuje charakteristiku návrhu Investičního záměru, v našem případě
definovaného takto:
Charakteristika návrhu Investičního záměru:
Místo stavby

Praha 10, V korytech 27/157, PSČ 106 00

Okres

(jiné - bez příslušnosti k okresu)

Kraj

PHA_Hlavní město Praha

Výstižný název

Rekonstrukce povrchu hřiště a osazení konstrukce
pro cvičení s vlastní vahou (Street workout)

Hlavní sportovní náplň

Všeobecné sportovní činnosti

Úroveň sportovní činnosti

Masová tělovýchova

Obsahové vymezení Investičního záměru:
Srozumitelně a věcně formulovaný cíl projektu
Předkládaným záměrem je výstavba venkovního fitness hřiště. Jedná
se o ocelovou konstrukci tvořenou systémem hrazd, bradel, žebříků
a držáku na kruhy pro posilování s vlastní vahou. Podkladem pro
Připravenost
umístění ocelové konstrukce je betonová deska pokrytá speciální
projektu
dopadovou plochou (EPDM) s rozměry 10,5 x 13 metrů a sílou 14
a druh
mm.
požadavku
Rekonstrukce a modernizace / SZNR / nová stavba
Jedná se o modernizaci současného vybavení TJ.
Harmonogram realizace projektu:
Přehledně zpracovaný harmonogram realizace projektu
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Terénní úpravy

1 týden

Příprava plochy

1 týden

Osazení konstrukce 1 týden
Celková doba:

3 týdny

Vymezení cílové skupiny:
Definování cílové skupiny
Zaměřeno na věkovou skupinu 14-65 let.
Rozpočet Investičního záměru:
Přiměřenost rozpočtu směrem k cílům a obsahu projektu
280 000,-Kč bez DPH park Nippur L+ ideál plocha 136,5 m2
136 500,-Kč / EPDM
136 500,-Kč / beton
Přehlednost
rozpočtu
a synergie
veřejných
prostředků

18 000,-Kč / montáž
6 144,-Kč / doprava
577 144,-Kč celková cena bez DPH
698 344,-Kč celková cena s DPH
Žadateli je poskytována spoluúčast z jednoho veřejného zdroje
není
Žadateli je poskytována spoluúčast z více veřejných zdrojů
není
Očekávaný přínos projektu:
Očekávaný přínos projektu, dopady

Potřebnost
projektu

V poslední době na území Prahy vznikla a nově vznikají nová dětská
hřiště i venkovní posilovny. Ve spádové oblasti TJ ASTRA však
místa vhodná pro věkovou skupinu 14-65 let stále chybí. Nové
sportoviště nabídne aktivní využití volného času mládeži i dospělým
a přispěje díky pěknému venkovnímu prostředí ke zlepšení nejen
fyzické kondice ale i psychické pohody.
Soulad s koncepcí obce/kraje:
Souladnost s koncepcí obce/kraje
Záměr je v souladu s krajskou koncepcí.
Podíl sportování dětí a mládeže - ano/ne a jakým způsobem:
Systematická podpora sportování dětí a mládeže

Naplnění
Pomocí této stále více populární a atraktivní sportovní disciplíny bude
cílů podpory
možné přivést ke sportu a pohybu více dětí a mládeže.
rozvoje
Podpora sportování veřejnosti (pravidelná činnost a jednorázové
sportu
akce) - vypsat:
61

Podpora sportování veřejnosti
Hřiště je vhodné k pořádání organizovaných tréninků pro veřejnost.
Je zařízení využíváno i dalším TJ/SK?
Umožnění využívání zařízení jinou TJ/SK
Zařízení by mohli po dohodě používat i členové sousedícího Sokola,
fotbalisté ČAFC i návštěvníci sportovního areálu Hamr, kde takovéto
zařízení není. Tato sportoviště jsou od TJ ASTRA dostupná pěšky.
Majetkové – právní vztahy k návrhu Investičního záměru - stavby:
Stavba

Street workout hřiště

Pozemky

2322/3, k.ú. Záběhlice

Poznámka

Pozemek je ve vlastnictví TJ ASTRA, z. s.

Krok 3: Vyplnění formuláře žádosti
Pokud máme připravené vše, co bylo popsáno v krocích 1 – 2, přistoupíme
k vyplnění elektronického formuláře žádosti, doplníme požadované doklady uvedené
v oddíle C, připravíme CD a žádost dokončíme.
Poznámka: Odkaz na stažení formuláře je k nahlédnutí v přílohové části (příloha C2).
Krok 4: Odeslání žádosti
Žádost odešleme elektronicky i písemně.
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7 HODNOCENÍ
7.1 Projekt Moje stopa
Nyní přistoupím k popisu a hodnocení celého procesu, kterým jsem prošla.
FÁZE I – INFORMAČNÍ KAMPAŇ
V období od června do září 2015 úřad informoval veřejnost o novém projektu
Moje stopa. První informace bylo možné zaznamenat v novinách Městské části Praha
10 a dále díky billboardům rozmístěných po území Prahy 10. V závěru tohoto období
byla uspořádána veřejná setkání za účelem bližšího představení projektu veřejnosti.
Případným zájemcům o podání vlastního návrhu v rámci projektu byly předány
informace o konkrétním postupu a podmínkách zpracovávání a podávání návrhů, které
bylo nutné dodržet. Vysvětlena byla i očekávání, která jsou kladena na navrhovatele
a byla specifikována jejich role v rámci celého procesu. Území Prahy 10 bylo rozděleno
na čtyři lokality, přičemž v každém z nich proběhlo samostatné informační setkání.
Tabulka 13: Rozdělení Prahy 10 dle lokalit
Lokalita
Vršovice - Vinohrady
Strašnice
Zahradní Město - Záběhlice
Malešice
Zdroj: vlastní zpracování
FÁZE II – PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ NAVRŽENÝCH OBYVATELI
V době, kdy se konala informační setkání, se projekt přesunul do své další fáze,
kdy občané Prahy 10 mohli začít podávat své návrhy. V období od 14. 9. do 13. 11.
2015 bylo možné zaregistrovat svůj nápad prostřednictvím formuláře na webových
stránkách www.moje-stopa.cz, případně v tištěné podobě předat na podatelně úřadu
Městské části Praha 10. V radničních novinách byl popsán návod ke zpracování
papírové formy podání.
Celkem bylo předloženo 50 různých návrhů. Návrhy byly posuzovány
pověřenými úředníky MČ Praha 10 z hlediska jejich realizovatelnosti, s hlavním
důrazem na místo (zda je zvolený pozemek ve vlastnictví HMP nebo ve správě MČ P-
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10), zda je za uvedenou cenu reálné návrh realizovat a náklady odpovídají podmínkám
projektu (50 000 - 1 000 000 Kč).
Z celkového počtu bylo 13 návrhů vyřazeno pro nesplnění těchto podmínek.
Některé návrhy byly sloučeny, jelikož se jednalo o návrhy s podobným námětem, nebo
návrhy umístěné na stejný pozemek, a to za účelem zvýšení šancí na úspěch. Celkem
bylo tedy schváleno 33 návrhů. Přehled návrhů (projektů) předložených do projektu
Moje stopa je v příloze B1. Z celkového počtu 33 schválených návrhů bylo 7 zaměřeno
na sport, jak je vidět v následující tabulce.
Tabulka 14: Sportovní projekty v rámci projektu Moje stopa
Název projektu

1 Krytý stolní tenis na Gutovce

Stručný popis projektu

Náklady

Rozšíření vybavení areálu Gutovka o prostor pro krytý
stolní tenis - s jedním ping-pongovým stolem.

180 000

Vybavení Malešického parku Rozšíření vybavení Malešického parku o zařízení pro dvě
pro návštěvníky
aktivity – ping-pong a šachy.
Výstavba venkovního fitness parku o celkové rozloze
203 m2 v Malešickém parku.
3 Malešický fitness park
(Návrh vznikl sloučením 3 návrhů).
2

75 490
959 860

Revitalizace prostor u školy a hřiště - doplnění lavičkami,
instalace dopadových ploch a rozšíření hřiště o nové prvky,
obnova pískoviště.

575 000

Vybudování stezky pro bosou chůzi v délce cca 100 m
s prvky nožní gymnastiky.

290 000

na sáňkovacím vrchu Rozšíření možností využití sáňkovacího kopce a to
6 Úpravy
mezi ulicemi Jasmínová a Platanová výstavbou nerezové dvouklouzačky.

460 000

4

Revitalizace dětského hřiště
na ZŠ Hostýnská

5 Stezka pro bosou chůzi

7

Street workout park
Sunflower

Výstavba nového Street workout parku Sunflower. Zařízení
pro cvičení a pro posilování vlastní vahou.

700 000

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MČ P-10
Předložené projekty byly v celkové hodnotě 16 430 445 Kč, z toho projekty
zaměřené na sport v ceně 3 240 350 Kč, což zobrazuje následující graf.
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Graf 4:

Finanční náročnost schválených projektů
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13 190 095 Kč
3 240 350 Kč

sportovní
ostatní

Zdroj: vlastní zpracování

FÁZE III – PROZKOUMÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Od 16. 11. až do 15. 1. trvalo období, kdy jednotlivé návrhy posuzovali
zaměstnanci úřadu z hlediska jejich realizovatelnosti. Bylo třeba, aby každý z projektů
prošel technickou analýzou, a s navrhovateli těch projektů, které jsou „životaschopné“,
pak úřad navázal spolupráci při přípravě prezentace jednotlivých návrhů veřejnosti.
Následně byl na internetových stránkách zveřejněn seznam všech projektů,
včetně jmen jejich navrhovatelů a názvů lokalit, do kterých spadají. Tento seznam bylo
možno vidět také v aktuálním vydání radničních novin.
Dne 7. 1. se konala schůzka se všemi navrhovateli (nebo alespoň jejich
zástupci), která se zaměřila především na zdůvodnění zamítnutí některých návrhů, dále
zde bylo vysvětleno, jak se připravit na veřejné prezentace návrhů.
FÁZE IV – FÓRA PRO OBYVATELE JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ
Pro každou ze čtyř lokalit bylo uspořádáno setkání za účelem prezentace návrhů
veřejnosti a následné diskuze. Navrhovatel představil svůj projekt prostřednictvím
powerpointové prezentace. Prezentace projektu Street workout park Sunflower
na setkání s veřejností je v příloze A2.
Po prezentaci byl prostor pro případné otázky k návrhu. Na konci každého
setkání bylo vysvětleno, na jakém principu bude probíhat hlasování, a zúčastnění cvičně
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hlasovali pro názornou ukázku. Součástí bylo vyplňování krátkého dotazníku
pro následné vyhodnocení celého procesu.
Nyní bych chtěla zmínit skutečnost, že ze strany MČ s výjimkou těchto
prezentací chyběla jakákoliv následná podpora propagace schválených návrhů
na veřejnosti. Veřejnost byla odkázána pouze na stránky MČ P-10, pokud o nich vůbec
věděla. A navrhovatelé byli odkázáni sami na sebe. Od prezentace organizované MČ P10 do zahájení hlasování bylo podle plánu jen pár dní. Prostor sice vznikl v důsledku
prodlevy vinou dodavatele internetového hlasování, ale to způsobilo více škody, než
užitku. To mohlo být i příčinou, dle mého názoru, nízké účasti veřejnosti při hlasování,
i když na první pohled se to může zdát jinak.
FÁZE V – VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
Hlasování bylo podle ustavených procesů stanoveno na období od 1. do 12.
února. Z důvodu technických problémů se zabezpečením hlasování po internetu byl ale
termín posunut na 15.-26. 2. 2016. To způsobilo nemalé komplikace navrhovatelům.
Ti byli totiž odkázáni pouze na vlastní formu propagace, a tak za vlastní prostředky
připravené plakáty a letáky ztratily na aktuálnosti. Musela se přelepovat data možného
hlasování, domluvené osobní schůzky pro vlastní prezentace cílovým skupinám se
musely rušit, předem vyhrazený čas pro propagaci zcela změnil plánovaný osobní
program. Nicméně s nepříjemnostmi se každý vyrovnal po svém. Hlasovat bylo možné
buď elektronicky s využitím formuláře na webových stránkách www.moje-stopa.cz
nebo osobně. Jak se ale bude hlasovat, až do doby hlasování nikdo nevěděl. To bych
považovala za chybu. Hlasovací formulář byl sice přehledný, ale ne na první pohled.
Hlasování vyžadovalo více času, než by se dalo očekávat. Přitom stačilo málo,
například mít hlasování připraveno včas a třeba krátký návod předem. Zvolený princip
hlasování

umožňoval

dát

až

čtyřem

vybraným

projektům

kladný

hlas

a dvěma projektům hlas záporný. Jak to vypadalo, můžete vidět v příloze B2 Moje stopa
- průvodce hlasováním.
Hlasování veřejnosti díky internetu proběhlo velmi rychle. V pátek o půlnoci
skončila možnost hlasovat a v sobotu již byly na internetu přístupné výsledky hlasování.
Celkem hlasovalo 5 024 lidí, kteří přidělili celkem 14 147 kladných hlasů a 2 669 hlasů
záporných.
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Tabulka 15: Volební účast veřejnosti a přidělené hlasy
počet hlasujících

5 024

celkem hlasů

Kladné hlasy
14 147

Záporné hlasy
2 669

Hlasy po odpočtu
11 478

průměr na osobu

2,82

0,53

2,28

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MČ P-10
V průměru lidé ze čtyř projektů dali hlas třem projektům. Lidé tedy
upřednostňovali podporu více projektů před jedním konkrétním projektem. Zajímavostí
jsou záporné hlasy. Překvapující je, že každý druhý člověk dal některému z projektů
jeden záporný hlas. To vypovídá buď o možném konkurenčním boji a snaze získat
výhodu pro vybraný projekt snížením počtu hlasů jiným projektům nebo o negativně
laděné veřejnosti vůči navrhovaným změnám. Možnost záporného hodnocení je
destruktivní, nikoliv konstruktivní prvek. Význam a uplatnění kladného a záporného
hodnocení vidím až v případě, že vybrané projekty mají být realizovány a veřejnost by
měla možnost se vyjádřit, zda s realizací daného projektu souhlasí, či nikoliv. Tento
způsob by měl tedy opodstatnění pouze v případě dvoukolového hlasování a vyjádření
souhlasu (nesouhlasu) veřejnosti s realizací záměru.
Do fáze realizace postoupilo 7 projektů, které se vešly do finančního limitu
5 000 000,- Kč. Jak vypadá výsledné pořadí schválených projektů je v příloze B3
Výsledky hlasování projektu Moje stopa.
Tabulka 16: Procentuální podpora vítězných projektů
Č.

Kladné Záporné Hlasy po
hlasy
hlasy
odpočtu
9,0%
2,8%
10,5%

Název projektu

19. Metro Strašnická
27. Revitalizace parku Solidarita

5,7%

0,5%

6,9%

28. Sejdeme se na dvoře

6,2%

4,8%

6,5%

46. Revitalizace okolí Botiče

5,5%

1,3%

6,4%

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

5,3%

5,5%

5,3%

4,6%

1,9%

5,3%

4,7%

3,3%

5,0%

41,1%

20,1%

45,9%

25.

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových
zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice
Celkem hlasů
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MČ P-10
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Vítězné projekty získaly v součtu více než 40% podporu hlasujících. Tento
na první pohled pěkný výsledek ale snižuje celková účast veřejnosti na hlasování.
Z celkového počtu cca 110 000 obyvatel MČ P-10 hlasovalo 5 024 osob, což je 4,6%
obyvatel MČ P-10. To znamená, že vítězné projekty mají podporu 0,2 - 0,4% obyvatel
MČ P-10.
FÁZE VI – REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
Sedm vítězných projektů by mělo být realizováno v průběhu roku 2016.
FÁZE VII – VYHODNOCENÍ PROCESU
Dne 2. 3. 2016 proběhla schůzka na MČ P-10 za účelem získání zpětné vazby
k projektu Moje stopa, na které navrhovatelé projektů diskutovali s manažery projektu
Moje stopa o tom, co se povedlo, nepovedlo a námětech na zlepšení procesu. I já jsem
se zamýšlela, jak nejlépe využít získaných poznatků a navrhnout nějaké podněty
a náměty ke zlepšení. Pro ilustraci časové náročnosti procesu zde uvádím časovou osu
projektu.
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Graf 5:

Časová osa projektu Moje stopa
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Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MČ P-10
FÁZE VIII - IMPLEMENTACE PROCESU
Tato fáze projektu teprve proběhne, nemohu se jí tedy v tuto chvíli více věnovat.

7.2 Projekt Street workout park Sunflower
FÁZE I – INFORMAČNÍ KAMPAŇ
Tato fáze již byla popsána v kap. 7.1 Moje stopa.
FÁZE II – PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ NAVRŽENÝCH OBYVATELI
Dne 13. 11. 2015 byl Projekt Street workout park Sunflower elektronicky
předložen na MČ P-10.
FÁZE III – PROZKOUMÁNÍ A HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Během prosince až ledna byl Projekt Street workout park Sunflower schválen
MČ P-10. Zda byl daný projekt schválen, bylo sdělováno všem navrhovatelům
na společné schůzce, která se konala 7.1.
69

FÁZE IV – FÓRA PRO OBYVATELE JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ
Projekt Street workout park Sunflower jsem prezentovala na setkání veřejnosti
dne 21. 1. 2016 na ZŠ Švehlova. Prezentace je pro úplnost uvedena v příloze A2.
Zatímco fáze IV byla organizátory projektu Moje stopa zaměřena na veřejnost
z hlediska prezentace všech schválených návrhů, zde se zmíním o osobních aktivitách.
Osobní přístup – propagace projektu Street workout park Sunflower
Tato část práce je věnována mému osobnímu přístupu k prezentaci a propagaci
vlastního projektu veřejnosti. Od počátku bylo jasné, že šanci uspět mají jen projekty
atraktivní, co osloví veřejnost. Proto jsem se nechtěla spoléhat jen na internet MČ P-10,
ale soustředila jsem se i na vlastní propagaci. K tomu účelu jsem připravila plakáty,
letáky a založila stránku na sociální síti Facebook. Formu prezentace projektu
pro ilustraci dokládám v přílohové části v příloze A3.
Práci v terénu jsem spojila s osobním dotazováním a do připraveného formuláře
jsem si zaznamenávala odpovědi. Dotazováni byli rovnoměrně ženy i muži, převážně
věkové kategorie 20-50 let. Celkem bylo dotazováno 57 osob.
Tabulka 17: Výsledky osobního dotazování
Víte o projektu
Moje stopa

Budete hlasovat

Pohlaví

Věk

ANO

NE

ANO

Nevyjádřilo se

žena

muž

15-20

20-50

50-60

14

43

10

47

30

27

5

41

11

Zdroj: vlastní zpracování
Stručné shrnutí výsledků dotazování:
•

O projektu Moje stopa vědělo 24,5 % dotázaných.

•

Hlasovat bylo rozhodnuto 17,5 % dotázaných.

•

Celková účast hlasujících pak byla výsledných 4,6 % obyvatel MČ P-10.

FÁZE V – VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
Projekt Street workout park Sunflower ani žádný jiný sportovní projekt se
na místa zaručující jejich realizaci nedostal. Projekt Malešického fitness parku skončil
na prvním nepostupovém místě, o které ho připravil systém záporných hlasů, jak je
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vidět z následující tabulky. Bez nich by tento projekt skončil na šestém místě
a realizoval by se.
Tabulka 18: Nejlepší umístění sportovního projektu
Pořadí

Číslo a název projektu

1. 19. Metro Strašnická

Počet hlasů
Počet
Počet
Počet obyvatel Počet Záporné Počet hlasů Cílová skupinavzhledem k
hlasů hlasujících
dle lokality
hlasů hlasy po odpočtu počet osob
cílové
v%
v%
skupině v %
38 000

1 279

75

1 204

15 000

9,0%

25,5%

Počet hlasů
Počet
vzhledem k
hlasujících
počtu
obyvatel MČ
obyvatel
P-10 v %
lokality v %

9%

3,4%

0,4%

2. 27. Revitalizace parku Solidarita

38 000

808

13

795

6 000

5,7%

16,1%

13%

2,1%

0,3%

3. 28. Sejdeme se na dvoře

43 000

877

128

749

400

6,2%

17,5%

219%

2,0%

0,3%

4. 46. Revitalizace okolí Botiče

43 000

775

36

739

5,5%

15,4%

1,8%

0,3%

5. 39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

neuvedeno

109 000

754

146

608

5 000

5,3%

15,0%

15%

0,7%

0,2%

25. Zvýšení bezpečnosti chodců na
6. tramvajových zastávkách Radošovická a
Kubánské náměstí

81 000

657

52

605

10 000

4,6%

13,1%

7%

0,8%

0,2%

18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička
Malešice

12 000

659

87

572

3 500

4,7%

13,1%

19%

5,5%

0,2%

12 000

697

148

549

4,9%

13,9%

5,8%

0,2%

7.

8. 21. Malešický fitness park

několik tisíc

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10

FÁZE VI – REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
Pro diplomovou práci není relevantní.
FÁZE VII - VYHODNOCENÍ PROCESU
Úspěšnost sportovních projektů přehledně zobrazuje následující graf.
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Graf 6:

Procenta hlasujících a úspěšnost sportovních projektů

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10
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Na následujícím grafu je vidět podpora sportovních projektů různými věkovými
kategoriemi.
Graf 7:

Podpora sportovních projektů různými věkovými kategoriemi

250

200
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100

50

0
0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

80+

Street workout park Sunflower

Malešický fitness park

Stezka pro bosou chůzi

Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská

Krytý stolní tenis v Gutovce

Úpravy na sáňkovacím vrchu

Vybavení Malešického parku pro návštěvníky

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10
Zatímco všem projektům rostla podpora u věkových kategorií do 40 let, projekt
Street workout park Sunflower zaznamenal u věkové skupiny 31-40 let propad
popularity. U věkové kategorie 41-50 let pak už popularita klesla u všech sportovních
projektů.
Nyní přejdeme k výsledkům projektu Street workout park Sunflower. Projekt by
byl úspěšný za předpokladu, že by došlo k jeho realizaci. K tomu bylo potřeba umístění
do 7. místa, ale projekt skončil až na 18. místě. Přestože nebyl úspěšný, lze z výsledku
vyvodit některé pozitivní závěry. Jak vyplývá z výsledků prezentovaných v tabulce
a grafickém vyjádření, projektu se dostalo významné podpory od věkové kategorie
do 30 let. Pokud by tedy hlasovala jen tato věková skupina, projekt by uspěl.
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Tabulka 19: Výsledky hlasování - vyjádření podpory projektu veřejností
Věková kategorie do 20 let

Věková kategorie 21-30let

Věková kategorie 31-40 let

Graf podpory (hlasování) - obdržený počet
hlasů ve věkových kategoriích

Street workout park
Sunflower
120
100
80
60
40
20

80+

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

0-20

0

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10
Vzhledem k tomu, že jde o projekt sportovní činnosti vyžadující sportovního
ducha a ochotu pracovat na fyzické kondici, je logické, že s rostoucím věkem podpora
fitness hřiště tohoto typu klesá. Vyšší věkové kategorie podpořily více jiné druhy
projektů, a to ve výsledku pro projekt Street workout park Sunflower znamenalo
konečné 18. místo z 33 soutěžních projektů.
Pro hledání příčin neúspěchu jsem se nejprve zamýšlela nad vlivem faktorů,
které se promítly do celkového umístění. Protože propagaci jsem věnovala velké úsilí,
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projekt oslovil veřejnost mladší věkové kategorie do 30 let, tak jako jedno
z rozhodujících kritérií úspěšného projektu spatřuji počet obyvatel lokality, kde je
záměr navržen, a velikost cílové skupiny. Z hlediska počtu obyvatel lokality je možné
konstatovat, že jde o nerovnou soutěž. Malešice a Zahradní Město-Záběhlice mohou
pro své lokální projekty počítat s výrazně menší podporou.
Tabulka 20: Účast obyvatel Prahy 10 v hlasování
Lokalita
Vršovice
Vinohrady

Počet
obyvatel
-

Počet
hlasujících

Účast obyvatel
(% hlasujících)

43 000

941

2,19 %

Strašnice

38 000

1 428

3,76 %

Zahradní Město Záběhlice

19 500

628

3,22 %

Malešice

12 000

687

5,73 %

Počet obyvatel
MČ Praha 10

113 200 *)

Celkem hlasujících

5 024

4,61 % obyvatel MČ Praha 10

Z toho mimo Prahu 10

1 340

tj. 26,67 % všech hlasujících

Zdroj: D21, *) údaje z r. 2011 [42]

Tabulka 21: Tabulka vítězných projektů s možnou podporou v lokalitě
Pořadí

Název projektu

Lokalita

Počet
obyvatel

1. Metro Strašnická

Strašnice

38 000

2. Revitalizace parku Solidarita

Strašnice

38 000

3. Sejdeme se na dvoře

Vršovice - Vinohrady

43 000

4. Revitalizace okolí Botiče

Vršovice - Vinohrady

43 000

5. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

celá Praha 10

6.

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových
zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

7. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10
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109 000

Vršovice - Vinohrady
- Strašnice

81 000

Malešice

12 000

Z následující tabulky vyplývá, jak se zpracovatelům podařilo správně odhadnout
či oslovit zamýšlenou cílovou skupinu.
Tabulka 22: Počet hlasů vzhledem k cílové skupině

Pořadí

Číslo a název
projektu

Lokalita

Počet
Cílová
Počet Počet Záporné hlasů
skupinaobyvatel hlasů hlasy
po
počet osob
odpočtu

Počet
hlasů
vzhledem
k cílové
skupině v
%

1.

22. Klidová
zóna Eden

Vršovice Vinohrady

43 000

336

65

271

100

336%

2.

28. Sejdeme se Vršovice na dvoře
Vinohrady

43 000

877

128

749

400

219%

Strašnice

38 000

275

55

220

150

183%

Vršovice Vinohrady

43 000

579

74

505

600

97%

Malešice

12 000

476

57

419

800

60%

Zahradní
Město Záběhlice

19 500

350

74

276

1 000

35%

Malešice

12 000

697

148

549

2 000

35%

Vršovice Vinohrady

43 000

205

56

149

660

31%

Zahradní
Město Záběhlice

19 500

270

22

248

880

31%

Strašnice

38 000

277

225

52

1 000

28%

3.

4.

5.

6.
7.

41.
Rekonstrukce
zahrady Domu
Um
42. Gočárovy
schody na
náměstí
Svatopluka
Čecha
32.
Revitalizace
dětského hřiště
na ZŠ
Hostýnská
40. Street
workout park
Sunflower
21. Malešický
fitness park

33.
Revitalizace
8. veřejného
prostranství v
Tulské ulici
48. Přístupová
9. cesta k ZŠ
Švehlova
8. Krytý stolní
10. tenis v
Gutovce

červeně sportovní projekty
Záběhlice-Zahradní Město

Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MČ P-10
V tabulce je uvedeno prvních deset projektů podle cílové skupiny, kterou
navrhovatelé uvedli v žádosti zaslané na MČ P-10 (pozn. projekty, u nichž cílová
skupina nebyla uvedena, nebyly do pořadí v tabulce zařazeny). V tabulce je vidět, že
na prvních deseti místech se objevují hned čtyři ze sedmi sportovních projektů
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a procenta získaných hlasů dosahují od 28 do 60 %. Z toho lze vyvodit nejen dobrý
odhad cílové skupiny, ale i její zájem o navržené projekty. Z vítězných projektů se
v tomto porovnání do první desítky dostal jen projekt č. 28.

FÁZE VIII – IMPLEMENTACE PROCESU
Tato fáze ještě neproběhla a pro diplomovou práci není relevantní.
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8 NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Díky osobní účasti v projektu Moje stopa a získaným poznatkům jsem mohla
zhodnotit jeho výsledky a podat vlastní návrhy a doporučení pro další ročníky.
1) Zvýšení zájmu veřejnosti a její účasti na veřejném hlasování
Za hlavní prioritu pro další kola uplatňování participativního rozpočtu městské
části považuji snahu o zvýšení zájmu veřejnosti a její účasti na veřejném hlasování,
a to z toho důvodu, že se jedná o zcela zásadní podstatu celého procesu. Cílem městské
části je uplatnit prostředky vyhrazené pro participativní rozpočet a v podstatě jí nezáleží
na tom, na které konkrétní projekty budou vynaloženy. O výběru projektů rozhodují
občané, a proto je velmi důležité, aby byli dostatečně informováni a pak plně využili
možnosti podílet se na rozhodování. O tom, co se bude realizovat, by měla, podle mého
názoru, rozhodnout větší část obyvatelstva, než tomu bylo v tomto prvním ročníku.
2) Zrovnoprávnění postavení jednotlivých lokalit
Pro účely projektu byla Praha 10 rozdělena na čtyři lokality, přičemž jejich
vstupní podmínky nejsou totožné. Zásadní je především rozdíl mezi velikostí lokalit
a s tím související počet zde žijících obyvatel. V podstatě se tedy jedná o nerovné
podmínky soutěže. Lokality s menším počtem obyvatel jsou znevýhodněné. Lidé
přirozeně hlasují zejména pro projekty nacházející se v jejich lokalitě, a tak svým
způsobem dochází k diskriminaci lokality s nižším počtem obyvatel (v porovnání
s ostatními). Z toho vyplývá, že pouze lokální projekty nemají šanci získat dostatečnou
podporu veřejnosti. Snaha předkladatelů návrhů o jejich prosazení bude pak
pravděpodobně marná a výsledek demotivující.
Navrhuji dvě řešení. Prvním je realizovat prioritně vítězný projekt v každé
z lokalit. Při stávajících čtyřech lokalitách, tedy čtyři projekty a pro vyčerpání
zbývajících financí z participativního rozpočtu realizovat další projekty, které se
umístili ve veřejném hlasování na předních příčkách. Druhou možností je udělit hlasům
jednotlivých lokalit různou váhu, a to podle počtu obyvatel lokality. Tím by došlo
ke srovnání vstupních podmínek.
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3) Zapojení pouze občanů Prahy 10 do hlasování
Dalším návrhem je zapojení do hlasování pouze občanů Prahy 10. Z výsledků
hlasování vyplynulo, že podíl hlasujících nežijících na území Prahy 10 byl velmi
vysoký, přitom podstatou projektu je, aby o změnách ve svém okolí rozhodovali právě
obyvatelé dané městské části. Možnost hlasování obyvatel, kteří nejsou z Prahy 10, totiž
umožňuje manipulaci s výsledky hlasování, čemuž je těžké předejít. Je možné shánět
podporu pro projekt prakticky kdekoliv a snažit se projekt prosadit za každou cenu.
To je, dle mého názoru, pravděpodobně případ jednoho z vítězných projektů.
Další variantou by bylo využít výsledků hlasování obyvatel pocházejících mimo
Prahu 10 pouze jako podpůrného prostředku, a to tak, že by jejich hlasy měly například
jen zlomek váhy jednoho hlasu obyvatele městské části.
4) Podpora sportu
V tomto ročníku bylo možné v případě splnění ostatních podmínek podat návrh,
týkající se sportu. Vzhledem k různorodosti projektů, které jsou v mnoha případech
nesrovnatelné, je těžké se sportovním projektem uspět, například s ohledem na cílovou
skupinu či pouze lokální význam projektu. V případě nedělení projektů do různých
programů mají největší šanci na úspěch projekty týkající se celé oblasti (městské části),
případně projekty zaměřené na co nejširší věkovou skupinu. Proto navrhuji vyčlenit
v rámci participativního rozpočtu samostatný program určený pro projekty sportovního
charakteru. Výsledkem by mělo být hlavně zvýšení zájmu veřejnosti o sport a motivace
k účasti na sportovním dění v okolí bydliště.
5) Podpora neinvestičních sportovních projektů
Další návrhem je začlenit do zastřešujícího projektu i program pro projekty
v neinvestiční oblasti. V rámci tohoto programu bych opět vyčlenila čistě sportovně
zaměřené projekty.
Princip zařazení nových programů zaměřených na sport do systému financování
participativním rozpočtem je graficky znázorněn na následujícím obrázku.
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Obrázek 12: Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních
prostředků pro oblast sportu

Zdroj: vlastní zpracování
6) Zrušit možnost udělovat negativní hlasy
Pro příští ročník projektu Moje stopa doporučuji zrušit možnost udělování
negativních hlasů. Na jedné straně je pozitivní, že občané mají možnost libovolně
vyjádřit i svůj nesouhlas, na straně druhé má tato skutečnost destruktivní charakter a je
demotivační pro budoucí navrhovatele. Opodstatněné by to bylo pouze v takovém
případě, kdy by se projekt, který bude hodnocen negativně, přímo dotýkal takto
hlasující osoby. Z výsledků hlasování ale vyplynulo, že negativní hlasy udělovali
občané projektům nacházejícím se v jiné lokalitě než té, odkud pocházejí. Nemohli mít
tudíž opodstatněný zájem na tom, aby projekt v jiné lokalitě nebyl prosazen.
Možnost udělování negativních hlasů měla zásadní dopad na jeden
ze sportovních projektů (Malešický fitness park). V případě, že by byly počítány pouze
pozitivní hlasy, patřil by tento projekt mezi vítězné návrhy a dočkal se realizace.
7) Zlepšit propagaci
V prvním ročníku projektu byla velmi slabá účast veřejnosti na prezentacích
jednotlivých projektů, což by chtělo do dalšího ročníku zlepšit. Následná propagace
konkrétních projektů byla ponechána zcela na navrhovatelích. Ze strany městské části
se projektům nedostalo dostatečné podpory. Městská část by mohla připravit výrazně
lepší podmínky pro propagaci těchto projektů na veřejnosti. Například v centrálním
místě každé lokality by bylo vhodné najít prostor pro prezentaci jednotlivých návrhů,
čímž by se dostaly projekty snáze do povědomí lidí v okolí místa plánované realizace.
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9 ZÁVĚR
Tato diplomová práce podává ucelený přehled možností, jak získat dotaci
v oblasti sportu. Může být návodem pro žadatele o dotaci a pomoci jim rychle
zodpovědět základní otázky - kde žádat, z jakého programu podpory je možné finanční
prostředky získat a v jaké výši. K tomu poslouží syntéza ve formě tabulek, která je
součástí diplomové práce.
Dále tato práce přináší i jinou možnost, která se nabízí v podobě využívání
participativního rozpočtu pro podporu sportu. Základní myšlenka participativního
rozpočtu „když přijdeš s dobrým nápadem a získáš pro něj podporu veřejnosti, my ho
zaplatíme a zrealizujeme“ je velmi silná. (My = obec, v případě této diplomové práce
MČ P-10).
Přínosem této diplomové práce je tedy nejenom syntéza možností vycházejících
z tradiční podpory sportu vázané na finanční prostředky státního rozpočtu (poskytované
na sport prostřednictvím MŠMT nebo rozpočtů krajů a obcí), ale objevení nového
nástroje (tedy participativního rozpočtu), který v oblasti sportu zatím není vůbec
využíván. V uplatnění participativního rozpočtu pro financování sportovišť, hřišť,
sportovních a volnočasových aktivit se zaměřením na sport pro všechny, vidím
obrovský potenciál, jak zvýšit zájem veřejnosti o sport jako takový. V podobě tohoto
nástroje má každý možnost uplatnit svůj nápad a dočkat se realizace, aniž by žádal
o dotaci.
Také jsem využila získané osobní zkušenosti a rovněž formou diplomové práce
poskytla zpětnou vazbu k projektu Moje stopa. Chtěla bych napomoci k odstranění
chyb, zkvalitnění celého procesu, a vytvoření podmínek pro sport v místě svého
bydliště. Věřím, že nápady a inspirace nezůstanou bez odezvy.
Nakonec bych uvítala, kdyby se poskytovatelé dotací, tedy zejména obce,
případně kraje, dále zabývali participativním rozpočtem a v jeho rámci vyčlenili
samostatný prostor přímo pro sport. Tato možnost zde dosud není. Projekt Street
workout park Sunflower byl pilotním pokusem, který ale nesoutěžil v rámci programů
vypsaných cíleně pro sport, volný čas a sport pro všechny. Zařazením propramu pro
sport by byla zvýšena šance na realizaci sportovních projektů a vznikla by další
možnost financování sportu.
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