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Úvod 

Sport je oblastí lidské činnosti, která sdružuje a oslovuje velké množství lidí bez ohledu 

na věk, společenský původ, rasu, ekonomické postavení či pohlaví. Podstatným 

způsobem posiluje hospodářskou a společenskou soudržnost a pomáhá vytvářet rovné 

příležitosti pro všechny. Zároveň slouží jako nástroj prevence k upevnění zdraví 

a zlepšení fyzické kondice. Sport je důležitou oblastí národního hospodářství, která se 

neustále rozvíjí. Mimo jiné hraje také klíčovou roli ve výchově a vzdělávání, čímž se 

podílí na tvorbě lidského kapitálu. Sport dodává pocit spříznění a sounáležitosti, což 

napomáhá usnadnit integraci přistěhovalců a podpořit mezikulturní dialog. (Analýza 

financování sportu v České republice, 2009) 

Financování sportovní oblasti bude vždy aktuálním tématem, neboť sport je nedílnou 

součástí života každého jednotlivce, tím pádem je i neodmyslitelným prvkem celé 

společnosti, který je potřeba neustále rozvíjet a podporovat. 

Hlavním cílem této práce je analyzovat vývoj podpory sportovních aktivit v konkrétní 

obci a zjistit tak, jak velký objem finančních prostředků daná obec vynaložila 

v posledních několika letech a jaké významné projekty se jí podařilo zrealizovat. 

V teoretické části, která je obsahem prvních tří kapitol, zaměříme pozornost na 

problematiku financování sportu. Po definování pojmu sport v úvodní části si 

vysvětlíme, proč dochází k tržnímu selhání v oblasti sportu a jednotlivé příčiny si blíže 

specifikujeme. Dále si vymezíme význam sportu v rámci národního hospodářství. 

Náplní druhé kapitoly bude financování sportu v zemích EU, zejména komparace 

veřejných výdajů do sportovní oblasti v rámci jednotlivých členských států EU. Třetí 

kapitola představuje jakýsi přechod mezi teoretickou a praktickou části, která se 

orientuje na financování sportu v ČR. Jednotlivé zdroje si blíže formulujeme 

a představíme si i strukturu financování sportu z těchto zdrojů. Součástí této části práce 

je posouzení, zda stát více peněz do sportovní oblasti odvádí nebo z ní získává. 

Praktická část je tvořena čtvrtou, poměrně rozsáhlou kapitolou, která směřuje na 

podporu sportovních aktivit v konkrétní obci. Tato část analyzuje vývoj sportovních 

výdajů obce v posledních několika letech. To následně poslouží jako podklad pro 

zjištění, zda je obec čistým plátcem nebo čistým příjemcem sportovní oblasti. Podíváme 
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se, zda sport v obci zajišťuje obec sama nebo prostřednictvím nejrůznějších spolků. 

V závěru této práce navrhneme opatření, která by zvýšila kvalitu sportu v dané obci. 
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1 Sport jako součást každodenního života 

Již po celá desetiletí sport zasahuje do života každého jednotlivce, stal se jeho běžnou 

součástí a je obrazem aktuálního společenského dění. Jednotlivec může sport sám 

provozovat (tzv. aktivní účast) nebo se o něj zajímá pouze jako divák. Týká se však 

i lidí, kteří o sportovní dění nejeví výrazný zájem, ale běžně nosí značkové sportovní 

oblečení a obuv. (Slepičková, 2000) 

Název sport pochází z latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, což 

překládáme jako bavit se, příjemně trávit volný čas. V průběhu času se slovo sport 

začalo používat pro pohybové činnosti, které mají soutěživý charakter. Jde tedy 

o činnosti, které jsou prováděny závodně, mají specifickou formu i obsah a jasně 

stanovená pravidla. Z toho plyne, že sport eliminuje slabší jedince. Tento názor je 

blízký zejména teoretikům sportu, ostatním je bližší pojetí Klapky-Jeroma, sport jako 

pohybová činnost ve volném čase. (Novotný, 2000) 

Je důležité si uvědomit, že slovo sport je velice široký pojem. Tato práce vychází 

z členění, které poskytuje např. Kelly (Lüschen, 1981): „Institucionalizovaný sport jako 

subsystém by bylo možno považovat za součást veřejné ekonomiky. Nejobecněji lze 

konstatovat, že celý subsystém. Toto je však jednoznačné pouze u školního sportu 

a víceméně u komunálního (v případě obecních, městských sportovních středisek). 

Neinstitucionalizovaný sport, neorganizovaný a dobrovolný sport (v západní 

terminologii nazývaný někdy jako „divoký“), je z ekonomického pohledu zdánlivě 

záležitostí ekonomiky domácností. Je spojen především s výdaji rodinných rozpočtů, 

a proto je ve velké míře součástí privátního sektoru. Do zkoumání ekonomiky sportu lze 

zařadit celý subsystém pasivních participantů, tzn. diváků a sázkařů. Zejména sportovní 

sázení je v některých státech ekonomicky významným jevem. Organizování sportu do 

klubů a asociací bylo vynuceno nejen potřebou snazší organizace soutěží jednotlivých 

zájmových skupin společnosti, ale i potřebami ekonomickými. Chtěl-li někdo např. 

veslovat, bylo výhodnější, aby se sdružil s dalšími zájemci a společně si koupili loď 

a o její využívání se dělili apod. Je nutno si uvědomit, že sport je pojem velmi široký 

a zahrnuje nejen soutěže a institucializované sportovní týmy, ale i další aktivity, ve 

kterých existuje jisté fyzické úsilí, dodržování daných pravidel formy konání, ale 

i určité měření výkonnosti.“ (Novotný, 2000, s. 15, 17) 
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Význam sportu jako zábava, odpočinek, rekreace či cvičení je stále více akceptováno 

v celém světě. Evropské země vyvíjejí aktivity vedoucí k jejich sjednocování 

v nejrůznějších sférách ekonomického a společenského života, tzn. i ve sportu. V roce 

1992 byla přijata tzv. Evropská charta sportu, kterou podepsali zástupci evropských 

zemí odpovědní za tělovýchovu a sport. Charta vymezuje postavení sportu 

ve společnosti a zdůrazňuje povinnosti společnosti, resp. státu v péči o něj. (Slepičková, 

2000) 

Tato charta definuje sport následovně: „ Sportem se rozumí všechny formy pohybové 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů 

nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“. (Slepičková, 2000, s. 22) 

Z výše uvedené definice je zřejmé, že Evropská unie vnímá sport jako velmi široké 

spektrum. Mezi sportovní aktivity řadí i ty činnosti, které v předchozích přístupech stály 

na rozhraní sportu a jiných oblastí nebo které do sportovní oblasti nebyly zařazeny. Na 

stejné úrovni a s totožnou mírou důležitosti vedle sebe stojí sport výkonově orientovaný 

(výkonnostní, vrcholový) a sportovní činnosti provozované za účelem upevnění zdraví, 

odpočinku či silných emocionálních prožitků. (Slepičková, 2000) 

1.1 Sport a volný čas 

Sport je ovlivněn společenským vývojem, takže se v průběhu času neustále vyvíjí. 

Reaguje na společenské potřeby právě tak, jako společnost ze sportu mnohé přebírá 

a přizpůsobuje v různých oblastech své existence. Mezi jednu ze sfér se řadí i volný čas. 

Francouzský sociolog Vigarello označil dvacáté století za století vzniku volného času 

pro sportovní aktivity a pro určitou péči o lidské tělo. Vlivem politicko-ekonomických 

změn v našem státě po roce 1989 se citelně změnilo prostředí sportu. V předchozím 

režimu se o sportovní činnosti zasluhovaly především dobrovolná tělovýchovná 

sdružení. V současnosti se neustále rozvíjejí placené služby, které obohacují a rozšiřují 

nabídku dobrovolných tělovýchovných sdružení. 

Sportování se postupně začleňuje mezi priority obcí a měst, kde ho začínají stále více 

považovat za službu pro občany vyspělých zemí Evropy. 
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Není samozřejmostí, že se každý člověk ve svém volném čase bude zabývat 

sportováním nebo aktivitami s pohybem souvisejícími. Sport ve volném čase ohrožují 

různé další aktivity, jejichž množství vzrostlo vlivem průmyslu volného času. Jako 

názorný příklad si uvedeme úředníka, který celý den sedí v kancelářském křesle a práci 

vykonává pomocí počítače a telefonu. Fyzický pohyb tohoto člověka během pracovní 

doby můžeme tedy vyloučit. Po skončení práce by si měl úředník vyhradit čas pro sport. 

Avšak konzumnost a pasivní zábavu stále více upřednostňuje před aktivním pohybem, 

pro který je typické vynaložení mentálního nebo fyzického úsilí. Tento problém není 

charakteristický pouze u dospělých, nýbrž i u dětí a mládeže. 

Využití volného času může být velice různorodé, ovšem zásadní je, zda člověk 

disponuje volným časem. Nedostatek volného času je označován za hlavní příčinu 

zabraňující aktivní účasti ve sportu. Zajímavý je úkaz, že lidé pracovně vytížení si umí 

lépe zorganizovat svůj volný čas, do kterého nezapomenou zahrnout i pohybové 

a sportovní aktivity než ti, kteří mají ve skutečnosti času více. Ten, kdo sportovat tedy 

chce, čas si vždycky najde. (Slepičková, 2000) 

1.2 Pohled na sport v průběhu času 

Pohled na sport se v průběhu času ve světě značně změnil. Stejně jako volný čas i sport 

prošel vývojem spjatým se společenskými změnami. Za dva hlavní trendy, které mají 

výrazný vliv na současný společenský vývoj, jsou považovány globalizace 

a individualizace. První z pojmů vyjadřuje např. odstraňování hranic mezi zeměmi, 

zavádění nových sportovních disciplín, ale také snaha o společné řešení problémů, se 

kterými se současný sport střetává, jde především o komercionalizaci a doping. 

Sportovní individualizace dává každému jednotlivci prostor pro projev, pro vlastní 

seberealizaci a pro vyjádření jeho hodnot. Sportování již není stejnorodým 

společenským jevem, který dává příležitost pouze mladým talentovaným sportovcům. 

Sport mohou provozovat i osoby staršího věku či handicapovaní, pro něž není spjat 

pouze s vítězstvím, nýbrž i se zábavou, odreagováním, potěšením nebo zdravím. 

Současné pojetí sportu je výsledkem dlouhodobého historického vývoje v souvislosti se 

společenským vývojem v posledním století. V době zrodu novodobého sportu v Anglii 

se pod pojmem sport označovala pohybová a soutěžní cvičení. Mladí muži trávili volný 

čas těmito aktivitami, čímž se zároveň připravovali pro plnění cílů své země. Sport se 



12 

však šířil i mezi další společenské vrstvy. Pro chudé mnohdy znamenal jediný zdroj 

získávání prostředků k životu, a to když se starali o zábavu bohatých. 

Důležitý směr ve vývoji nabral sport po 1. světové válce, kdy došlo k masivnímu 

rozvoji sportovních klubů a organizací. Po 2. světové válce se začal klást výrazný důraz 

na výkon a soutěživost, které byly důležité pro obnovu společnosti a hospodářství 

zničených válkou. Do sportovních aktivit orientovaných na výkon a konkurenční boj se 

mohli zapojit pouze zdatní, vytrvalí, talentovaní, odolní, silní a vysoce motivovaní 

sportovci. Výrazná většina populace však nedisponovala těmito potřebnými 

předpoklady nebo sportu nechtěla oddat celý svůj život. Od počátku 60. let se postupně 

projevovaly negativní důsledky spojené s nedostatkem pohybu, což mělo za následek 

nárůst civilizačních onemocnění a nízkou úroveň tělesné zdatnosti populace. Jedním 

z nejvhodnějších způsobů, jak zvýšit pohyb obyvatelstva, se ukázal sport a cvičení. 

Začala proto vznikat nejrůznější hnutí po celém světě, která si kladla za cíl zapojit co 

největší množství lidí a zlepšit tak jejich fyzickou kondici. Mezi nejdůležitější útvar se 

řadí americké hnutí Fitness, v Československu známé pod názvem Pohybem ke zdraví. 

Sport tak začal získávat zpět svůj původní širší význam, převážná část populace hledala 

v provozování sportovních aktivit zábavu, navazování přátelských vztahů a celou řadu 

dalších osobních přínosů. Slovo sport začalo být rozšiřováno o přívlastky jako 

výkonnostní, vrcholový nebo masový. Právě masový sport umožnil i příležitostným 

sportovním nadšencům účastnit se soutěží. 

Lidé si neustále vymýšlejí nové sportovní disciplíny. Zpočátku se jedná o potěšení, 

zábavu, postupem času se začne prosazovat prvek výkonu a následně je vytvořen 

systém pravidel a soutěží. Takto vzniklo poměrně velké množství nových sportů, které 

se začlenily k tradičním sportovním aktivitám. (Slepičková. 2000) 

1.3 Tržní selhání 

V této podkapitole bude ujasněno, proč dochází k tržnímu selhání v oblasti sportu 

a jednotlivé příčiny budou blíže specifikovány. 

Faktory znemožňující tržnímu mechanismu efektivně alokovat zdroje bývají 

označovány jako příčiny tržního selhání. Mezi nejčastěji uváděné příčiny selhání trhu 

patří veřejné statky, externality, asymetrické informace a monopolní 
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síla (Macáková, 2007). Z tohoto důvodu jsou nezbytné vnější mimotržní zásahy, které 

mají za cíl eliminovat tržní selhávání. (Novotný, 2000) 

1.3.1 Veřejné statky 

Sport a tělesná výchova jsou v naší zemi výrazně podporovány z veřejných rozpočtů 

v rámci veřejného sektoru, který je rozčleněn v šesti blocích odvětví. Oblast tělesné 

výchovy a sportu bychom konkrétně našli v bloku odvětví rozvoje člověka – tělesná 

kultura, kde participuje zejména v oblasti školství, kultury, sociálních služeb a kultury. 

Právě odtud plyne začlenění tělesné výchovy a sportu do článku státního rozpočtu 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (Hobza, Rektořík, 2006) 

Jak bychom mohli charakterizovat statky tělesné kultury a sportu? Budeme vycházet 

z následující tabulky, kde jsou statky členěny podle charakteru jejich spotřeby.(Hobza, 

Rektořík, 2006) 

Tabulka 1.1: Dělení statků podle charakteru jejich spotřeby 

spotřeba vylučitelná nevylučitelná 

rivalitní A B 

nerivalitní C D 

Zdroj: Hobza, Rektořík, 2006 

V tabulce je pod písmenem A označen čistý soukromý statek, jehož spotřeba je 

vylučitelná a rivalitní. Písmena B a C definují statky smíšené. Nerivalitou 

a nevylučitelností ze spotřeby je charakterizován čistý veřejný statek, kterému je 

přiřazeno písmeno D. Pro hlubší ekonomické definování statků použijeme členění podle 

Jacksona a Browna a následně podle Baileyho. (Hobza, Rektořík, 2006) 

Tabulka 1.2: Dělení statků podle Jacksona a Browna 

Dělitelnost 

spotřeby 

Vylučitelnost ze spotřeby Nevylučitelnost ze spotřeby 

Čisté soukromé statky Smíšené statky 

Nízké náklady na vyloučení 
Spotřebovávány kolektivně, může 

ovšem dojít k přetížení kapacity 

Produkce prostřednictvím 

soukromých firem 

Mohou být produkovány jak 

státem, tak soukromou firmou 
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Jejich produkce je financována z 

jejich prodeje 

Jsou financovány buď z prodeje 

(poplatky), popř. prostřednictvím 

daní 

Poskytování prostřednictvím trhu Poskytování veřejně, ale i tržně 

Příklady: vitamínové nápoje, 

sportovní oděv, fitness, aerobic, 

lyžování, atd. 

Příklad: veřejná plovárna, veřejné 

kluziště, atd. 

Nedělitelnost 

spotřeby 

Smíšené statky Čistě veřejné statky 

Soukromé statky spojené 

s externalitami 

Vysoké náklady na vyloučení 

(popř. nemožnost vyloučení) 

Jsou produkovány soukromými 

subjekty 

Produkovány státem, popř. 

soukromou firmou na základě 

smlouvy se státem 

Poskytována pomocí trhu, cena je 

„deformována“ dotací, 

popř. kolektivním zdaněním 

Poskytovány z veřejných rozpočtů 

Financování z příjmů z prodeje Financovány z daňových příjmů 

Příklady: diváctví, sportovní 

služby nabízené občanskými 

sdruženími: tenis, volejbal, 

korfbal, atd. 

Příklady: veřejná hřiště, turistika, 

běh na lyžích, hry v přírodě, atd. 

Zdroj: Hobza, Rektořík, 2006 

Tabulka 1.3: Charakteristika statků podle Baileyho 

Typ statku Čistý veřejný 

statek 

Smíšený statek Statek pod 

ochranou 

Čistý soukromý 

statek 

Kdo získává? 
všichni 

členové 

spotřebitelé 

a společnost 

individuální 

spotřebitelé 

individuální 

spotřebitelé 

Vylučitelnost 

neplatičů 

technicky 

nemožná 

složitá, popř. 

nemožná 
možná možná 

Možnost 

stanovení ceny 
nemožné možné možné možné 

Spotřebitelský 

výběr 
neexistuje určitá míra plná míra plná míra 

Vliv spotřeby na 

poptávku 
není 

spotřeba snižuje 

nabídku 

spotřeba 

snižuje 

nabídku 

spotřeba snižuje 

nabídku 
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Kdo by měl 

platit na základě 

alokační 

efektivnosti 

daňový 

poplatník 

spotřebitelé platí 

ceny upravené o 

ceny nebo 

dotace 

spotřebitelé 

platí ceny 

dotované ze 

zdanění 

spotřebitelé platí 

plné náklady 

Vztah mezi 

placením 

a spotřebou 

neexistuje těsný těsný plný 

Kdo rozhoduje, 

zda se statek 

bude 

produkovat 

výhradně stát regulovaný trh 
regulovaný 

trh 

výhradně 

spotřebitel 

Zdroj: Hobza, Rektořík, 2006 

Pro úplnost je ještě potřeba odpovědět na otázku týkající se charakteristiky statků 

tělesné kultury a sportu. Vladimír Hobza ve své knize Základy ekonomie sportu uvádí, 

že v tělesné kultuře rozlišujeme všechny typy statků. Jedná se tedy o: 

čistý veřejný statek – statek, jehož typickými znaky jsou nevylučitelnost ze spotřeby, 

nerivalita a nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího sportovce. 

Nevylučitelnost je zajištěna volnými podmínkami k provozování určitého druhu sportu 

jako je cykloturistika, lyžování ve volné přírodě, běh, pěší turistika,…Zároveň je zde 

vykazována nerivalita, neboť tyto aktivity umožňují volný přístup všem členům 

společnosti. Se zvyšujícím se počtem cvičících jsou fixní a variabilní náklady 

sportovního zařízení stále stejné, tzn. nulové mezní náklady na spotřebu každého 

dalšího sportovce. 

smíšený statek – statek, jehož spotřeba je vylučitelná a nerivalitní nebo statek, který se 

vyznačuje rivalitou a nevylučitelností ze spotřeby. Typickým příkladem takového statku 

může být veřejné koupaliště nebo veřejný stadion. 

privátní statek – jeho nabídku zajišťují statky, jejichž produkci není schopen zabezpečit 

veřejný sektor, dále statky, jejichž provozování a účel je z celospolečenského ohledu 

neutrální a statky, jejichž spotřeba záleží na individuálních požadavcích každého 

spotřebitele. (Hobza, Rektořík, 2006) 

1.3.2 Sport a externality 

Pro objasnění pojmu externalita využijeme definice, kterou uvedla Libuše Macáková 

v učebnici Mikroekonomie. „Externalita, neboli efekt přelévání, nastává tehdy, když 

výroba nebo spotřeba jednoho statku způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy 
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jiným subjektům. Náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné subjekty, aniž by ti, 

kteří způsobili náklady, či získali příjmy, za ně platili. Externality mohou existovat jak 

ve výrobě, tak ve spotřebě, v obou případech jde však o vztah, který není postižen 

systémem cen.“ (Macáková, 2007, s. 218) 

Externality můžeme rozdělit na: 

Negativní (záporné) externality – činnost jednoho subjektu vytváří náklady dalším 

subjektům, které jim nejsou hrazeny. Jako typický příklad si uvedeme znečištění 

ovzduší, které má neblahý vliv na provozování sportů v přírodě. Sportovci se přemisťují 

do krytých sportovních hal a tělocvičen, kde je koncentrace oxidů síry 3 – 8 krát nižší 

než v přírodě. Zájemci jsou tedy nuceni zvolit si pro sport investičně i provozně 

náročnější prostředí. Vzniklé vícenáklady nejsou součástí produkční funkce škodícího 

subjektu. Na to ovšem není schopen zareagovat čistý tržní mechanismus, a proto jsou 

vyžadovány zásahy veřejné moci, např. v podobě vyšších výdajů z veřejných rozpočtů 

na výstavbu nových sportovních hal a zajištění jejich provozu. (Novotný, 2000) 

Pozitivní (kladné) externality – činnost jednoho subjektu poskytuje prospěch dalším 

subjektům zcela bezplatně. „Pozitivní externalitu lze nalézt např. u eliminace plavecké 

negramotnosti. Případné zvýšení pohybu u participantů se projeví společenskými 

přínosy, např. snížením ztrát lidských životů z důvodu utopení nebo snížením nákladů 

na léčení osob postižených srdečně-cévními chorobami. Sport při vhodném provádění 

působí i preventivně na dobrý zdravotní stav participantů, i když toto není primárním 

cílem. Ekonomicky není uvedený jev u nás plně vyhodnocen. Jako další případ 

pozitivní externality se uvádí význam sportu pro hospodářský rozvoj regionu. Typickým 

příkladem mohou být horské oblasti Rakouska, Švýcarska apod., kde komerční využití 

sportu vedlo k vysoké hospodářské prosperitě. Při neexistenci sportu by tyto oblasti 

byly dnes pravděpodobně vylidněny.“ (Novotný, 2000, s. 21) 

1.3.3 Nedokonalá konkurence ve sportu 

Obce velmi často disponují pouze jedním tělovýchovným zařízením, protože náklady na 

jeho vybudování a provoz jsou příliš vysoké. Tato jediná tělocvična nedokáže z důvodu 

omezené kapacity uspokojit sportovní potřebu všech zájemců. Nastane tedy to, že 

monopolní zařízení ovlivňuje tržní podmínky, to se projeví zvyšováním cen za 

pronájem sportovní plochy. Tento fakt byl podložen výzkumem studentů VŠE. Ti 
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potvrdili, že pokud se v menším městě nalézá více sportovních zařízení, nelze zvyšovat 

ceny za pronájem, aniž by nedošlo k přesunu sportovců ke konkurenci. Existují 

i přirozené monopoly jako jsou např. lyžařská střediska v Krkonoších. Tato střediska 

mají nejbližší konkurenci v Alpách. Z toho důvodu se provozovatelé ski areálů nebojí 

nasadit ceny, které se blíží alpským. Kvalita poskytovaných služeb v českých horách 

zdaleka ale nedosahuje takové úrovně jako v Alpách. (Novotný, 2000) 

1.4 Pohled na sport z hospodářského hlediska 

Sport bývá také definován jako dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví. 

Slouží jako prostředek pro místní a regionální rozvoj, pro obnovu měst a rozvoj obcí. 

Potvrzují to dosavadní výzkumy a analýzy rozpočtů, výnosů z velkých sportovních akcí 

a nákladů vzniklých tělesnou nečinností. Sport a ekonomika jsou vzájemně propojeny 

mnoha přímými i nepřímými vztahy působícími obousměrně. Ekonomika tak 

zabezpečuje příznivé podmínky pro rozvoj sportovních aktivit a sport se podílí na 

rozvoji národní ekonomiky. Součástí je 

- pořádání sportovních akcí, 

- výstavba sportovních objektů a zařízení, 

- výroba sportovního nářadí, náčiní a vybavení pro sportovní objekty 

- obchodování se sportovním zbožím, 

- poskytování služeb (kurzy pro děti a mládež, fitcentra, posilovny), 

- cestovní ruch a doprava sportovců a diváků, 

- modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem, 

- mediální oblast. 

Podle bílé knihy o sportu se sportovní prostředí v zemích Evropské unie (EU) podílí až 

3,7% na hrubém domácím produktu (HDP) a vytváří pracovní místa až pro 

5,4% zaměstnanců. (Analýza financování sportu v České republice, 2009)  
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2 Financování sportu v zemích EU 

Vzhledem k tomu, že shromažďováním dat souvisejícím s financováním sportu v České 

republice a ostatních zemích EU se dlouhodobě a konzistentně nikdo nezabýval, jsou 

nyní tato data obtížně dostupná a mnohdy vůbec neexistují ve srovnatelně definovaných 

ukazatelích. Můžeme se tedy dotazovat, jak je možné, že odlivu peněz určených pro 

sport nikdo nevěnoval dostatečnou pozornost? Ani při hledání na stránkách českého 

statistického úřadu nemůžeme být úspěšnější. V České republice a většině ostatních 

zemí EU totiž sport není samostatným statisticky sledovaným oborem. Jedinou výjimku 

tvoří Francie a Rakousko, které mají důkladně propracovaný systém financování sportu, 

a to od nejvyšší úrovně (státu) až po nejnižší samosprávní celky. (Analýza financování 

sportu v České republice, 2009) 

Obrázek 2.1: Porovnání veřejných výdajů na sport na jednoho obyvatele v zemích EU 

za rok 2005 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, 2009 

Data pro výše uvedený graf, který porovnává objem veřejných výdajů na sport na 

jednoho obyvatele v zemích EU (obrázek 2.1), pochází ze studie vypracované při 

francouzském předsednictví v roce 2008. Studie pracuje s daty za rok 2005 a vznikla 
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vyhodnocením odpovědí z rozsáhlého dotazníku, který byl předložen vládním 

zaměstnancům. Kvalitu studie lze těžko posoudit, neboť vyplněné dotazníky byly 

odevzdány v různé kvalitě a kompletnosti. Pouze třináct států doručilo kompletně 

vyplněné dotazníky. Chybějící údaje byly doplněny z výkazů národních a nadnárodních 

organizací zabývající se financováním sportu. Data, která nebyla dostupná, byla 

dopočítána extrapolační metodou. Belgie byla z porovnání zcela vyřazena, protože 

poskytla data pouze za vlámskou část. (Analýza financování sportu v České republice, 

2009) 

Podle uvedeného grafu skončila Česká republika v rámci EU s třetími nejnižšími 

veřejnými výdaji do oblasti sportu, nižší výdaje jsou už jen na Maltě a v Bulharsku 

Nejvyššími výdaji se naopak může pyšnit Francie, kde podíl veřejných výdajů do sportu 

na jednoho obyvatele přesahuje hranici 180 EUR. Velice dobře si také stojí 

Lucembursko s více jak 130 EUR na obyvatele. Následně ještě Finsko a Holandsko 

překračují hranici 100 EUR na obyvatele. V České republice a dalších šesti státech 

(Bulharsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko a Rakousko) se veřejné výdaje nevyšplhají 

přes 20 EUR na obyvatele. 

2.1 Spolupráce členských států EU v oblasti sportu 

„Politická debata o sportu v Evropě připisuje často značný význam tzv. „evropskému 

modelu sportu“. Komise je přesvědčena o tom, že určité hodnoty a tradice evropského 

sportu je třeba propagovat. Vzhledem k rozmanitosti a složitosti evropských 

sportovních struktur se ale domnívá, že pokoušet se vymezovat jednotný evropský 

model organizování sportu by bylo nerealistické. Navíc, hospodářský a společenský 

vývoj, který je společný většině členských států (narůstající komercializace, problémy 

veřejného financování, rostoucí počet účastníků a nezvyšující se počet dobrovolníků) 

staví organizování sportu v Evropě před nové výzvy. S příchodem nových zúčastněných 

subjektů (účastníků mimo organizované disciplíny, profesionálních sportovních klubů, 

atd.) vyvstávají nové otázky týkající se správy věcí veřejných, demokracie 

a zastupování zájmů v rámci sportovního hnutí.“ (Bílá kniha sportu, 2011, s. 12) 

Spolupráce mezi členskými zeměmi v oblasti sportu na úrovni EU se konkretizuje při 

neformálních setkáních ministrů. V roce 2004 odsouhlasili ministři sportu členských 

států EU dlouhodobý plán schůzí, jehož součástí jsou i prvořadá témata diskuzí o sportu 
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mezi členskými státy. V zájmu řešení problémů spjatých se sportem (např.: dopingové 

látky, korupce, praní špinavých peněz, násilí, rasismus) navrhuje Komise posílit 

dosavadní spolupráci mezi ní a členskými zeměmi. Na základě návrhu Komise se 

mohou členské státy snažit posílit mechanismy dlouhodobého plánu schůzí, např.: 

- společnými silami stanovovat priority spolupráce v politice týkající se sportovního 

odvětví, 

- předkládat ministrům sportu v EU pravidelné zprávy o zlepšení. 

Od každého předsednictví se v rámci užší spolupráce bude požadovat pravidelné konání 

schůzek ministrů sportu a státních tajemníků pro sport. Tomu by měly věnovat 

pozornost především budoucí předsednické týmy. Komise bude předkládat zprávy 

o realizování akčního plánu „Pierre de Coubertin“ prostřednictvím dlouhodobého 

programu schůzí. (Bílá kniha sportu, 2011) 

„Komise se v úzké spolupráci s členskými státy bude snažit vyvinout evropskou 

statistickou metodu na měření hospodářského dosahu sportu, která bude sloužit jako 

základ pro vnitrostátní statistiky v oblasti sportu, což by mohlo vést k vytvoření 

evropského satelitního účtu pro sport. Kromě toho by se každých pár let měly dále 

provádět průzkumy zaměřené na sběr informací souvisejících se sportem (např. 

průzkumy veřejného mínění Eurobarometer), a to především za účelem získání 

informací jiného než ekonomického charakteru, které není možné čerpat z vnitrostátních 

statistik v oblasti sportu (např. údaje o míře účasti, dobrovolnické práci, atd.).“ (Bílá 

kniha sportu, 2007, s. 11) 
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3 Financování sportu v ČR 

Financování sportu a tělovýchovy je uskutečňováno ze dvou zdrojů, a to ze soukromých 

a z veřejných. Každá oblast zdrojů má svoje hospodářské odůvodnění, mnohdy ale 

dochází k vzájemnému prolínání obou zdrojů. V této souvislosti je zmiňován 

vícezdrojový systém financování tělesné kultury, který je znázorněn na obrázku 3.1. 

(Hobza, Rektořík, 2006) 

Obrázek 3.1: Vícezdrojový systém financování sportu 

 

Zdroj: Novotný, 2000 

Uvedené schéma shrnuje všechny zdroje možného financování této specifické oblasti. 

V první řadě ovšem záleží na úrovni provozovaného sportu. Máme-li na mysli sport pro 

všechny, největším zdrojem jsou především výdaje rodin, výdaje místních rozpočtů 

a částečně i centrálního státního rozpočtu. Pokud budeme hovořit o vrcholovém sportu, 

dominantní roli hrají poplatky televize, příjmy z reklamy a podpora velkých firem 

prostřednictvím sponzorování. (Novotný, 2000) 
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Jak již bylo v této práci uvedeno, sport v České republice prozatím není samostatně 

statisticky sledovaným oborem. Z tohoto důvodu ČR nedisponuje potřebnými údaji 

o výši výdajů do sportu z jednotlivých zdrojů. K dispozici jsou pouze data za rok 1990, 

která mají pro analýzu současné situace nízkou vypovídací schopnost. 

Aktuálnější pohled na strukturu financování sportu nám podává francouzská studie 

„Study of public and private financing of sport in Europe“ z roku 2008. Tato studie 

vznikla zprůměrováním údajů poskytnutých 13 zeměmi  EU. Pro ČR byly na základě 

této analýzy dopočítány výdaje obyvatel na sport, které byly stanoveny na 

1.854.004.200 EUR. (Analýza financování sportu v České republice, 2009) 

Z níže uvedeného grafu (obr. 3.2) můžeme poměrně snadno analyzovat strukturu 

podpory sportu. Financování této specifické oblasti z veřejných zdrojů zaujímá 36,2%, 

z toho 11,9% ze státního rozpočtu (SR) a 24,3% z rozpočtů krajů a obcí. Dominantnější 

část (tedy 63,8%) tvoří zdroje soukromého sektoru. Ze všech zdrojů vydávaných na 

financování sportovních aktivit jsou nejvýznamnější prostředky z rozpočtů domácností, 

které tvoří polovinu všech výdajů. 

Obrázek 3.2: Struktura financování sportu v EU (za rok 2008) 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, 2009 

Analýza, kterou vypracoval odborný tým MŠMT, se soustředila mimo jiné i na výzkum, 

zda stát více peněz do sportu odvádí (je tzv. čistým plátcem) nebo naopak zda příjmy ze 
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sportovní oblasti převyšují výdaje (je tzv. čistým příjemcem) „K tomu bylo zapotřebí 

stanovit objem sportovního trhu. K tomuto autorský tým vycházel z dvou zásadních 

materiálů – francouzské studie, která vypočetla, že průměrný výdaj na obyvatele a rok 

na sport je 177 EUR a z evropské studie Bílá kniha o sportu, kde je objem sportovního 

trhu ČR propočten na 2 procenta z HDP. Na základě těchto studií se autorský tým 

dopracoval k velikosti sportovního trhu v roce 2008 v intervalu 46 až 60 mld. CZK. 

Vnímáme daň z přidané hodnoty jako klíčovou příjmovou stránku státního rozpočtu 

a pro tento případ budeme abstrahovat od veškerých dalších daní plynoucích ze 

zaměstnanosti, spotřebních daní a daní z příjmu. Za výše uvedených předpokladů se 

příjmy do státního rozpočtu ze sportovního prostředí pohybují v intervalu 8,8 až 

11,4 mld. CZK. Oproti výdajům za státního rozpočtu na sport, které dosahují 

v absolutní částce pro rok 2008 7,7 mld. CZK. Z tohoto vyplývá, že sportovní prostředí 

je čistým plátcem do státního rozpočtu se saldem 1,1 až 3,7 mld. CZK.“ (Analýza 

financování sportu v České republice, 2009, s. 19) 

3.1 Státní výdaje do oblasti sportu v letech 1989 – 2008 

Hlavním cílem analýzy financování sportu bylo zjistit, jak se v průběhu let vyvíjel 

objem státních výdajů do oblasti sportu. Srovnávány byly výdaje v průběhu let 1989 až 

2008. Odborný tým provádějící analýzu se snažil zjištěné údaje extrahovat od vlivů jako 

odlišné politické prostředí, různé státy a rozdílné vlastnické a státoprávní podmínky. 

Základním principem přitom zůstalo sledování pouze těch prostředků, které plynou 

přímo do sportovního prostředí. (Analýza financování sportu v České republice, 2009) 

Z grafu (obrázek 3.3) je patrné, že v období před rokem 1990 směřoval do sportu 

největší objem finančních prostředků. Po vzniku nové republiky následoval prudký 

pokles financí. Minima dosáhl v letech 1997 – 1998, kdy výdaje směřující do oblasti 

sportu činily méně než polovinu procentuálních výdajů ze státního rozpočtu v porovnání 

s rokem 1989. Následně docházelo k navyšování zdrojů až do roku 2001, kdy opět 

začalo docházet k trvalému poklesu. Důvodem byl rychlý hospodářský růst, který nebyl 

adekvátně promítnut ve výdajích na podporu sportu. Na tento pokles mělo vliv 

i rozhodnutí sportovního prostředí o financování víceúčelové arény v Praze. Tyto 

faktory měly vliv na objem financí tak, že podíl peněžních prostředků sportovního 

odvětví se v současnosti propadl na rekordní minimum k poměru objemu státního 
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rozpočtu. Podobnou vypovídací schopnost má i křivka vztažená k ukazateli HDP. 

(Analýza financování sportu v České republice, 2009) 

Obrázek 3.3: Výdaje státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti 

sportu 

 

Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, 2009 

Fakt, že peněžní prostředky na financování sportu dosáhly v posledních letech 

historického minima, částečně vyrovnávala skutečnost, že po roce 1990 se značně snížil 

počet narozených dětí a počet mladistvých talentovaných sportovců poklesl v řádech 

desítek procent. Od roku 2002 se tento trend obrátil a již od roku 2009 můžeme 

registrovat výrazný nárůst mladých sportovců, přibližně o 28% do roku 2014. 

S ohledem na stav veřejných financí je víceméně jasné, že financování sportu v České 

republice je nutné zajistit i z dalších zdrojů. (Koncepce státní podpory sportu v České 

republice, 2011) 

3.2 Financování sportu z veřejných zdrojů 

„Postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti vymezuje Zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon dále stanovuje 

úkoly ministerstev, správních úřadů, působnost územních samosprávných celků při 

podpoře sportu a určuje úlohu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 



25 

které má zabezpečovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, vytvářet podmínky 

pro státní sportovní reprezentaci, přípravu sportovních talentů, rozvoj sportu pro 

všechny a sportu zdravotně postižených občanů. MŠMT dle tohoto zákona zřizuje 

rezortní sportovní centrum (RSC), zabezpečuje jeho činnost a koordinuje činnost RSC 

Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva vnitra (MV).“ (Lundák, 2011, s. 22) 

3.2.1 Financování sportu z prostředků státního rozpočtu 

Vláda v kompetenci MŠMT, podporuje sportovní aktivity dotacemi ze SR. Tyto dotace 

se dělí na dvě základní skupiny, a to na neinvestiční a investiční dotace. Konkrétní 

programy jsou zacíleny na podporu sportovní reprezentace, sportovně talentované 

mládeže, ale také na sport pro všechny. Podpora se týká i organizace sportu, zajištění 

údržby a provozu sportovních zařízení nebo investiční podpory materiálně technické 

základny sportu. Přesné rozčlenění programů státní podpory sportu je znázorněno na 

schématu (obrázek 3.4). 

Obrázek 3.4: Programy státní podpory sportu 

 

Zdroj: Státní podpora sportu pro rok 2012, vlastní zpracování, 2012 

MŠMT vypracovalo pro každý vyhlášený program zásady, principy a kritéria výběru 

a realizace státní dotace, kterými se jednotliví žadatelé musí řídit. Rozdělování 

finančních prostředků probíhá tedy objektivně. (Rozdělení Státního rozpočtu 2011 

v oblasti sportu - výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost, 2011) 
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Nedostatečné uspokojení sportovních potřeb je dáno omezenými možnostmi státního 

rozpočtu s přidělenými peněžními prostředky pro oblast sportu. Nedostatečně 

uspokojované požadavky se dlouhodobě objevují především u programu Údržba 

a provoz sportovních zařízení. (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 

2011) 

Dále je finančně zajišťována činnost resortních sportovních center MO, MV a MŠMT, 

včetně podpory Antidopingového výboru ČR. Tyto finanční výdaje plynou 

z prostředků MŠMT, kde je k tomuto účelu zřízen rozpočet, který je mimo rámec 

financování dotačních programů. Prostřednictvím Ministerstva financí (MF) se 

schválený objem finančních prostředků převede dle rozpočtových opatření na příslušné 

resorty. (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Průběh od schválení programů po přidělení dotace 

Obsah a strukturu zamýšlených programů je nejprve třeba prodiskutovat v komisích 

poradního orgánu ministra tj. Rady pro tělovýchovu a sport. Po projednání touto Radou 

a po vyhodnocení připomínek ze strany sportovního prostředí a jiných odborných 

formací MŠMT jsou programy prokonzultovány a schváleny vedením ministerstva. 

V tomto období finanční zabezpečení není předmětem jednání, je vymezen pouze věcný 

obsah Programů. Poté co ministerstvo schválí programy státní podpory pro konkrétní 

rok, následuje jejich publikování v médiích a na webových stránkách MŠMT. Vyhlášení 

programů probíhá v červnu běžného roku vždy pro rok následující. Žadatelé 

odevzdávají své projekty v rámci konkrétního programu do konce září, resp. do konce 

listopadu. Předložené projekty následně posuzuje komise složená z nezávislých 

odborníků, která doporučí zrealizovat vybrané projekty, které se nejvíce přibližují 

vyhlášeným programům. Komise mají k dispozici i přibližný objem finančních 

prostředků stanovený gremiální schůzí náměstka ministra na základě návrhu státního 

rozpočtu. Doporučení odborné komise jsou komplexně projednána gremiální poradou 

náměstka ministra, podrobena internímu připomínkovému jednání a následně 

prokonzultována a schválena vedením MŠMT. Rozhodnutím ministerstva jsou 

obeznámeni všichni žadatelé a členové Rady tělovýchovy a sportu prostřednictvím 

přehledů schválených projektů publikovaných na internetových stránkách MŠMT 

nejpozději do tří dnů od projednání porady MŠMT. Předpokládaný termín uveřejnění 

odsouhlasených projektů je únor až květen příslušného roku. Podle zásad poskytování 



27 

státních dotací není na dotaci právní nárok a proti rozhodnutí ministerstva se nelze 

odvolat. (Reakce MŠMT na článek „Sazka ovládá i státní dotace – Rozdělování peněz 

ve sportu není fair play“ uveřejněný v MF Dnes dne 20. října 2000, 2001) 

Dotace ze SR pro rok 2012 

Od letošního roku dochází k totální absenci peněžních prostředků z výtěžku Sazka, a.s. 

pro sportovní odvětví ve výši 1 mld. Kč. Finanční objem pro sport na rok 2012 byl 

stanoven ve výši 1.828.023 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předcházejícím méně 

o 71.137 tis. Kč. (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Vzhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu bez prostředků z výtěžku Sazky, 

a.s., nedojde k plošnému zastřešení potřeb sportovních organizací, tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů. Státní podpora je dlouhodobě uskutečňována pouze 

v rozsahu 17 až 55% z celkově doručených žádostí. Z tohoto důvodu je navrhováno 

efektivnější hospodaření s členskými příspěvky, jejichž skutečná výše bude podkladem 

pro výpočet velikosti dotace u některých vyhlášených programů. (Státní podpora sportu 

pro rok 2012, 2011) 

Neinvestiční dotace 

Neinvestiční dotace tvoří dva výdajové okruhy, a to Sportovní reprezentace 

a Všeobecná sportovní činnost. Tyto výdajové okruhy se dále člení do jednotlivých 

programů. Od roku 2012 dochází k zavedení nového Programu č. V., který je součástí 

výdajového okruhu všeobecné sportovní činnosti. Tento nově zavedený program se 

nazývá Organizace sportu. V předchozích letech byl tento program realizován MF. Pro 

stávající rok je objem finančních prostředků tohoto nového programu stanoven ve výši 

300 mil. Kč. (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

„Mezi neinvestiční programy se ještě navíc řadí specifické programy Podpora přípravy 

sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou 

(SG) a financování neinvestičních výdajů RSC.“ (Lundák, 2011, s. 24) 

Program I – Státní sportovní reprezentace ČR 

Program Státní sportovní reprezentace ČR připravuje juniory, dospělé reprezentanty 

a reprezentační družstva na vrcholová mezinárodní utkání (především Olympijské 

a Paralympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, mezinárodní soutěže pod 
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záštitou Mezinárodního a Evropského olympijského výboru) a na důležité sportovní 

akce pořádané v České republice. Žadatelem může být pouze národní sportovní svaz 

s celostátní působností začleněný do příslušné mezinárodní sportovní federace (MSF), 

která má minimálně 20 členů MSF. (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Program II – Sportovně talentovaná mládež 

Program II se orientuje na rozvíjení mladých talentovaných sportovců, proto je 

zapotřebí podporovat vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM), kde se soustřeďují 

sportovci ve věku 19 až 23 let či sportovní centra mládeže (SCM), kde pomocí 

vybraných sportovních svazů probíhá příprava dorosteneckých a juniorských talentů ve 

věku 15 až 19 let a sportovní příprava zdravotně postižených sportujících juniorů 

a seniorů. Na základě tohoto programu se část peněžních prostředků odvádí 

i sportovním střediskům, ve kterých probíhá příprava nadaných sportujících dětí 

a mládeže. Další část financí jde občanským sdružením na podporu ostatních 

sportovních talentů, která je cílena na jednotlivce, oddíly nebo kluby (včetně zdravotně 

postižených), se zaměřením na výcvikové tábory, testování zdatnosti sportujících, 

okresní a krajské soutěže apod (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Program III – Všeobecná sportovní činnost 

MŠMT prostřednictvím státní podpory sportu upřesňuje, že tento program je určen pro 

oblast sportu pro všechny. Program podporuje pravidelné provozování sportu u dětí 

a mládeže ve věku 6 až 18 let, otevřené sportovní události a pohybové činnosti občanů 

starších 60 let. Dále se zaměřuje na zvyšování kvalifikace dobrovolných pracovníků 

v občanských sdruženích s vyloučením rozhodčích a trenérů sportovních sdružení. 

Významnou oblastí je „Škola a sport“, jejímž cílem je soustavné provozování 

sportovních aktivit žáků školních a univerzitních sportovních klubů, kteří se pohybují 

ve věku mezi 6 až 26 roky. Podpora zahrnuje i soutěže republikového charakteru 

a projekty zorganizované Centrem sportu na školách.  

Samostatnou oblastí je sport zdravotně postižených. Cílem je poskytnout podporu 

občanským sdružením, které usilují o aktivní sportovní a pohybové činnosti zdravotně 

postižené mládeže, ale i dospělých jednotlivců. Dalším cílem této oblasti je 

organizování soutěží mezinárodního charakteru pro zdravotně postižené sportovce. 

(Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 
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Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 

Program je zaměřen na udržování a provozování sportovních zařízení, technických 

prostředků, strojů, sportovních náčiní a dalších nástrojů potřebných k provozování 

sportovních činností. Podpora z tohoto Programu má neinvestiční charakter. To 

znamená, že tento program není určen pro projekty, které zamýšlejí zvýšit hodnotu 

majetku (Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Program V – Organizace sportu 

Cílem tohoto nového programu je podpořit sportovní, organizační a obsahovou činnost 

členů občanských sdružení ve sportovní oblasti a při pořádání akcí v ČR. (Státní 

podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

Resortní sportovní centra 

RSC existují, aby zajistily všeobecné předpoklady pro dlouhodobě náročnou přípravu 

sportovních talentů a vrcholových sportovců ke sportovní reprezentaci ČR. RSC jsou 

pod kontrolou MŠMT, MO a MV. Samotné MŠMT zastřešuje Vysokoškolské sportovní 

centrum a Antidopingový výbor ČR. Financování RSC dalších dvou ministerstev (MO 

a MV) probíhá na základě transferů obdržených z prostředků MŠMT do určených 

kapitol MV či MO. (Lundák, 2011) 

Rozvojový program pro SG 

Primárním cílem tohoto rozvojového programu je rozvíjení sportovního nadání žáků 

gymnázií s oborem vzdělání sportovní příprava. Dotace se poskytuje 16 gymnáziím 

z prostředků MŠMT prostřednictvím příslušného krajského úřadu. Na výpočtu 

a spravedlivém rozdělení peněžních prostředků se participuje samotná Asociace ředitelů 

SG. (Rozdělení státní dotace 2012 v rámci Rozvojového programu pro SG, 2012) 

Investiční dotace 

Pro investiční dotace byl zřízen „Program 133510 Podpora materiálně technické 

základny sportu“, který se dále člení na dva specifické Subtituly: 

Subtitul 133512 - Materiálně technická základna sportovních organizací 

Žadatelem je NNO, v jejímž majetku je sportovní zařízení nebo má uzavřenou 

nájemní smlouvu na minimálně 10 let za účelem provozování sportovního 
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zařízení. Jiným žadatelem může být město či obec, která uzavřela s NNO 

dlouhodobou nájemní smlouvu na celoroční sportovní činnost. 

Subtitul 133513 - Materiálně technická základna sportovní reprezentace 

Podávat žádost o dotaci mohou RSC, národní sportovní svazy a NNO, které 

zajišťují systém přípravy talentované mládeže a sportovní reprezentace ČR. 

(Státní podpora sportu pro rok 2012, 2011) 

3.2.2 Financování sportu z rozpočtu krajů, měst a obcí 

V rozpočtu krajů, měst a obcí není přímo vyčleněna žádná položka na financování 

sportovního odvětví. Přestože zákon č. 115/2001 Sb. ukládá krajům, městům a obcím 

vymezit část prostředků v rozpočtu, která má být určena pro rozvoj sportu na jejich 

území, není tato povinnost blíže kvantifikována. Je zapotřebí jasně stanovit, které 

sportovní aktivity budou upřednostňovány v jednotlivých krajích, městech a obcích. 

Sportovní zaměření je potřeba vybírat s ohledem na přírodní podmínky, infrastrukturu 

a historii sportů v místě. (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 2011) 

Povinnou školní tělesnou výchovu na základních a středních školách financují obce přes 

rozpočty škol. Dále vyplácí mzdy pedagogům, zajišťují správu hřišť, starají se o údržbu 

a rozvoj parků, lesů a veřejných prostranství, kam si občané chodí zaběhat, zacvičit, 

projít se a tím aktivně odpočívat. Odpovědností krajů, měst a obcí je zároveň 

financování zařízení určených pro oblast sportu pro všechny. Každá obec si ve svém 

rozpočtu může vymezit položku Sport, ale zaznamenáme zde pouze menší část výdajů. 

Někdy dochází i ke sloučení finančních prostředků obce a tělovýchovné jednoty (TJ). 

(Novotný, 2000) 

V obcích a regionech můžeme velmi často sledovat odlišnou úroveň sportovního 

vybavení např. sportovišť. Pokud upustíme od odlišných přírodních podmínek, jsou 

nesrovnalosti způsobeny rozdílnou mírou zapojení zájmových skupin, hospodářskou 

situací obce, ale vliv má také odlišný politický důraz. (Novotný, 2000) 

Obec má na výběr z několika zdrojů, odkud lze čerpat finanční prostředky, které může 

využít do preferovaných oblastí, třeba právě do té sportovní. Mezi základní možnosti 

podpory sportu v obcích se řadí financování z vlastního rozpočtu, založení organizace, 
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prostřednictvím grantů a další nestandardní jednorázové postupy, např. dary. Velmi 

často dochází ke kombinaci uvedených variant.(Novotný, 2000) 

Obrázek 3.5: Podpora sportu z rozpočtů územních celků v letech 1997 – 2006 

(v mil. CZK) 
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Zdroj: Novotný, 2011 

Jak velkou sumu peněz v jednotlivých letech obce vyčlenily na podporu sportu, 

můžeme vidět na grafu (obrázek 3.5). Po reformě veřejné správy v roce 2000 výdaje 

územních celků neustále rostou. Tento pozitivní vývoj ovšem narušuje skutečnost, že 

české veřejné výdaje na sport jsou v rámci EU jedny z nejnižších. Proč ovšem došlo 

k tak výraznému nárůstu výdajů obcí? Jednou z příčin je již zmiňovaná reforma veřejné 

správy, mezi další příčiny patří schválení zákona, který jim to ukládá nebo zvyšující se 

kvalita sportovních a tělovýchovných zařízení (dále jen STZ), na jejichž zabezpečení 

rozpočty TJ nestačí, proto je nutná pomoc ze strany obce. Na zvýšené výdaje obcí do 

oblasti sportu má vliv i úpadek loterijní společnosti Sazka, a.s., díky čemuž se TJ 

nacházejí v omezené platební schopnosti. Česká republika cílí k evropskému standardu 

a rostoucímu podílu obcí a měst zajišťující chod STZ. (Novotný, 2011) 

3.2.3 Financování z prostředků EU 

Získávání prostředků z programů EU nelze považovat za pravidelný příjem do 

národního sportovního prostředí, proto tento způsob získávání peněz není zařazen mezi 

typickými zdroji financování sportu v ČR. Změna k lepšímu by měla nastat 

s vytvořením samostatného evropského rozpočtu pro sport současně s vymezením účelu 
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a podmínek jeho používání. Česká republika by mohla čerpat prostředky z fondu EU na 

podporu sportu nejdříve v rozpočtovém období 2013 až 2020, kdy se výše přidělených 

prostředků bude odvíjet od jednotlivých priorit Evropské komise.  

Vedle zmíněného zdroje je možné nepřímo získávat peníze na sport i z dalších 

aktuálních programů EU, které jsou určené zejména krajům, městům, obcím, 

vzdělávacím institucím, podnikatelským a občanským organizacím mimosportovního 

prostředí. (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 2011) 

3.3 Financování ze soukromých zdrojů 

Financování sportovních aktivit prostřednictvím soukromých zdrojů tvoří výraznější 

část výdajů. Nelze však konstatovat, že se jedná o důležitější podporu. Toto tvrzení 

nemůžeme použít ani v případě prostředků vydávaných z veřejných zdrojů. Soukromé 

a veřejné finance určené pro sport jdou spolu ruku v ruce a jsou tedy stejně důležité. 

V případě absence jednoho či druhého sektoru by došlo ke značným komplikacím, které 

by mohly mít za následek nemožnost provozování některých sportovních činností. 

Soukromé zdroje zaujímají poněkud velmi široké spektrum možností podpory. 

V následující podkapitole této práce je pozornost věnována finančním zdrojům 

sportovních klubů, prostor je vyhrazen i pro financování z výtěžků loterijních 

společností včetně analyzování problému Sazky, a.s., se kterým se v současné době 

musí potýkat. Uveřejněn je i způsob podpory sportu z prostředků domácností a zmíněna 

je i podpora ze strany velkých firem a společností. 

3.3.1 Finanční zdroje sportovních klubů 

Sportovní klub (SK) bývá označován za základní organizační jednotku sportovního 

hnutí, která má právní subjektivitu. SK je složen z několika oddílů. V naprosté většině 

klubů v Čechách je pro jejich činnost charakteristická dobrovolná práce jejích členů. 

Hlavním cílem SK je zaručit svým členům vhodné podmínky pro sportování, což 

neodmyslitelně závisí na objemu financí. (Novotný, 2000) 

SK získávají peníze na svůj provoz z mnoha zdrojů. K tradičním zdrojům příjmů jistě 

patří členské příspěvky, dary, patronáty, příspěvky od obcí či od zastřešující sportovní 

organizace, dotace od státu, startovné, úroky z uložených vkladů nebo z výtěžku 

vstupného na sportovní akce. (Novotný, 2005) 
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3.3.2 Financování sportu z výtěžku loterijních společností 

Podstatný vliv na podporu tělesné kultury má zisk loterijních společností, kterých 

nalezneme v Čechách několik set. Právě díky rozsáhlé působnosti hazardních her se 

staly stěžejním mecenášem NNO. Provoz a podmínky podnikání v tomto oboru 

vymezuje samostatný zákon. Pro získání povolení k živnosti je zapotřebí ustanovení 

výše odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely (VPÚ). (Hobza, Rektořík, 2006) 

Loterijní společnost Sazka, a.s. 

V roce 1956 vláda na základě návrhu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport 

rozhodla o založení loterijní společnosti. Bylo sjednáno, že čistý výtěžek bude směřovat 

do SR na podporu sportu. O rok později byla Sazka převedena pod Československý 

svaz tělesné výchovy. Výnos dostatečně pokrýval činnost sportovní reprezentace 

a z části přispíval na investice do výstavby či rekonstrukce sportovních center. 

K transformaci na akciovou společnost došlo v roce 1992, kdy akcionáře tvořila 

výhradně občanská sdružení zaměřená na oblast tělovýchovy a sportu, která rozhodují 

o rozdělení výtěžku Sazky. Společnost nadále prosperovala až do osudného rozhodnutí 

akcionářů investovat do výstavby sportovní arény v Praze. Cena této arény se vyšplhala 

do astronomické výšky, hovoří se o 6 – 8 mld. CZK. Sazka nebyla schopna arénu splatit 

z vlastních zdrojů, proto si vzala úvěr nad 20 mld. CZK. Konečná cena se možná 

vyšplhá ještě výše, neboť úvěr je v eurech a tudíž záleží na aktuálním kurzu. Problémy 

s vyplácením dividend má společnost Sazka již od roku 2005, čímž způsobila značné 

potíže všem sportovním svazům, jejichž činnost je závislá na přídělech ze zisku Sazky. 

V letošním by se splátky měly pohybovat okolo 900 mil. CZK. Tím vyvstává otázka, 

odkud Sazka získává peněžní prostředky na pokrytí splátek? Akciová společnost si 

vypomáhá krátkodobými úvěry, čímž se dostává do bankrotu. (Novotný, 2011) 

Graf níže popisuje vývoj dotací ze SR a příjmů ze Sazky v letech 1989 do roku 2009 

(obrázek 3.6), nepřímo se jedná o zobrazení nezodpovědného chování, nedostatečné 

předvídavosti a nezpůsobilosti managementu. Znázornění začíná v roce 1989, kdy 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) obdržel celkovou částku 1.060 mil. Kčs, na které 

se Sazka podílela 57,7%. V roce 1990 sportovní hnutí (nástupce ČSTV) dosáhlo pouze 

826,5 mil. Kčs a podíl Sazky vyšplhal na 77%. V roce 1991 se dotace ze SR více než 

zdvojnásobily na 434,5 mil. CZK a i v dalších letech stále mírně stoupaly s výjimkou 

v roce 1997 v důsledku tzv. Klasových balíčků. Důležité je připomenout, že od roku 
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2000 dochází k absenci vlivu MŠMT a schvalování peněz probíhá pouze na základě 

akcionářských podílů. Nejvyšší příjmy ze Sazky byly dosaženy v roce 2003, poté se ale 

začaly snižovat. Důvodem je splácení dluhu za výstavbu Sazka Arény. V roce 2008 

následoval dramatický pokles tohoto příjmu a krize ve financování sportovního hnutí se 

od tohoto roku ještě prohlubuje. Vláda proto musí v posledním období svoji podporu 

zesílit, což se řeší dojednáváním s MF ČR a přes kapitolu VPS. (Novotný, 2011) 

Obrázek 3.6: Vývoj dotací ze SR a příjmů ze Sazky v letech 1989 –  2009 (v tis. CZK.) 
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Zdroj: Novotný, 2011 

3.3.3 Výdaje domácností na sportování svých členů 

Samotné domácnosti vynakládají největší podíl peněz na sportování svých členů. O tom 

nás přesvědčila i francouzská studie, která se zabývala strukturou financování sportu 

v EU (viz obr. 3.2). Bylo prokázáno, že výdaje domácností do sportu tvoří 50% všech 

výdajů do této oblasti. Mezi nejčastější výdaje z vlastních zdrojů domácností se řadí 

členské příspěvky, vstupné na sportovní utkání, nákup sportovního náčiní a vybavení 

(lyže, horská kola, míč, rakety,…), sportovní oblečení a obuv, pronájem sportovních 

zařízení, ale také skipasy, permanentky do fitness center apod. 

3.3.4 Podpora velkých podniků a firem 

Podniky se zapojují do podpory sportu prostřednictvím sponzoringu, dárcovství nebo 

odvodů z televizních reklam. Darující či sponzorující firmy poskytující prostředky do 

sportovní oblasti nejsou nikterak zvýhodněné, ba naopak. Dárce i obdarovaný má 
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povinnost zaplatit daň darovací. V tomto ohledu je nutná úprava stávající legislativy. 

(Koncepce státní podpory sportu v České republice, 2011) 

Sponzorování 

Velké podniky mohou poskytovat sponzorské příspěvky na podporu sportovních aktivit. 

V tomto případě se nejedná o dary, ale podniky očekávají jistou protislužbu, kterou jsou 

nejčastěji loga na dresech hráčů, vstupních bránách, mantinelech, reklama na 

internetových stránkách klubu apod. Sponzorovaný na oplátku obdrží finanční či věcné 

prostředky potřebné pro dané sportovní činnosti. Sponzorství se opírá o přísné obchodní 

podmínky a při jejich porušení dochází k sankcím. 

Zajímavým úkazem je skutečnost, že si sponzoři nejčastěji pro sponzorování vybírají 

právě oblast sportu, pro upřesnění se jedná o více než 70% sponzorských výdajů. 

Vysvětlení je velmi jednoduché. Firmy jsou si moc dobře vědomy toho, že oblast sportu 

se těší obrovskému zájmu ze strany veřejnosti po celém světě. Pokud se podnik 

rozhodne pro sponzorství ve sportu, naskytnou se mu velmi široké možnosti, kde 

sponzorství uplatnit. Sponzorováni mohou být jednotlivý sportovci či celé sportovní 

organizace, dále může mít také podobu kompletního zajištění sportovní akce nebo 

pouhého poskytnutí jednorázových prostředků. (Novotný, 2011) 

Dárcovství 

Některé firmy věnují dary, které stejně jako u sponzorství mohou mít peněžní či 

nepeněžní charakter. Jak se tedy liší poskytnuté dary od sponzoringu? Ve výše 

uvedeném článku této práce bylo vysvětleno, že sponzor očekává za poskytnuté 

prostředky jistou protislužbu. Právě v tom je zásadní rozdíl dárcovství a sponzorování – 

dárce žádnou protislužbu neočekává. Darující podnik si při splnění podmínek 

uvedených v zákoně o dani z příjmu může odečíst od základu daně hodnotu darů. 

Výnosy z reklamy 

Česká televize ještě v minulém roce vysílala reklamu mezi jednotlivými pořady. Změna 

nastala v druhé polovině října 2011, kdy byla ukončena reklama na kanálech ČT1 

a ČT24. Reklamní spoty zůstaly jen na programech ČT2 a ČT4. Výnos z reklam 

vysílaných na ČT2 obdrží Státní fond kultury ČR a výtěžek z reklamy na ČT4 je určen 

na vytváření a odvysílání pořadů se sportovní tematikou. (ČT odhaduje propad příjmu 

z reklamy o 90 procent, 2012) 
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4 Představení obce Nezvěstice 

Tato 662 let stará obec se nachází cca 18 kilometrů jižně od Plzně. Od 1. ledna 2007 

jsou Nezvěstice zařazeny do okresu Plzeň-město, do té doby náležely do okresu Plzeň-

jih. Obec je rozčleněna na 3 pomyslné lokality, které se nazývají Nezvěstice, Olešná 

a Varta, jejichž celková rozloha činí 6,44 km
2
. K 1. lednu 2011 žilo na území Nezvěstic 

1 422 obyvatel. (Nezvěstice, 2012) 

Na rozvoj obce se významně podílela stavba komunikací. Silnice procházející obcí 

spojuje Spálené Poříčí a Blovice s Plzní. Dříve zde existovala pouze dřevěná lávka přes 

řeku Úslavu, která se však často rozvodňovala a nebylo tedy možné lávku využívat. 

Problém byl vyřešen postavením mostu, který se stal podstatným spojníkem s obcemi 

na Podbrdsku. Dalším důležitým impulsem pro rozvoj Nezvěstic byla výstavba státní 

dráhy v roce 1867, a tak jsou dnes Nezvěstice důležitým dopravním uzlem na trase 

Plzeň – České Budějovice. Občané využívají nádraží především pro osobní dopravu 

do práce, do školy či na jiná místa. 

Od roku 1886 je v obci k dispozici pošta, která je umístěna ve stejné budově jako obecní 

úřad a matrika. Nezvěstická pošta v současné době dopravuje poštovní zásilky do 

13 okolních obcí a zároveň plní funkci peněžního ústavu. 

V obci se nachází také mateřská a základní škola, která byla v letech 1985 – 1991 

přistavěna a zrekonstruována. V současnosti tedy představuje rozsáhlý školní areál, 

ve kterém se každý všední den vzdělávají žáci nejen z Nezvěstic, ale i z přilehlých obcí. 

(Významné stavby a zařízení, 2000) 

Nezvěstice kromě zmíněné pošty či školy nabízejí i mnohé další služby. Jedná se 

především o zdravotní středisko, kadeřnictví nebo masáže. Občané mají možnost 

nakupovat potraviny v 5 prodejnách. Kulturní vyžití naleznou lidé v místní sokolovně, 

kde se pravidelně pořádají nejrůznější plesy. Pro mladé jsou tu letní sobotní diskotéky 

na koupališti. Velké oblibě se také těší tradiční Masopust či Máje. 

V Nezvěsticích mají sídlo mnohé firmy, které zaměstnávají část občanů. Mezi 

nejznámější patří zemědělské družstvo Alimex, autolakovna Voříšek, autoservis 

Pouska, výrobna krmných směsí Fink, truhlářství Domino, výroba nízkoenergetických 

dřevěných domů Okal a mnoho dalších. 
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Nezvěstice svojí rozlohou, počtem obyvatel a nabízenými službami připomínají spíše 

malé městečko.  

4.1 Hospodaření obce 

Každá obec musí hospodařit s předem stanoveným rozpočtem, který během roku 

průběžně upravuje o tzv. rozpočtová opatření. V závěru roku sestavuje závěrečný účet, 

který informuje o hospodaření obce za dané období. Každý rozpočet má svojí 

příjmovou a výdajovou stránku, z dlouhodobějšího hlediska je důležité tyto dvě odlišné 

části držet v rovnováze. Pokud obec učiní velkou investici, není to nic nepříznivého, 

když se krátkodobě ocitne v mínusu, ale musí k tomu být jednoznačný důvod. (Jak číst 

rozpočet obce, 2012) 

Příjmy obce Nezvěstice jsou tvořeny daňovými příjmy (největší podíl mají daně 

z příjmů, z nemovitostí a DPH), dále příjmy nedaňovými (především sběr a svoz 

komunálního odpadu, zisk z domu s pečovatelskou službou, činnosti místní správy, 

příjmy z nebytového hospodářství). Na celkové příjmy obce mají podíl i kapitálové 

příjmy (příjmy z prodeje bytů) či přijaté dotace. 

Výdaje obce směřují z velké části na zajištění činnosti základní a mateřské školy, 

odvádění a čištění odpadních vod, pěstební činnost (sázení nových lesů), sběr a svoz 

komunálního odpadu, činnosti místní správy. 

V následující tabulce je představen rozpočet obce Nezvěstice v letech od roku 2007 do 

roku 2012.  

Tabulka 4.1: Vývoj obecního rozpočtu v Nezvěsticích v roce 2007 – 2012 (v tis. CZK) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1
 

Příjmy 21 321 17 315 23 174 32 037 26 307 22 355 

Výdaje 19 805 18 709 23 253 22 949 21 995 18 062 

Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

V průběhu let docházelo ke zvyšování příjmů obce, a to až do roku 2010, kdy příjmy 

dosáhly 32.037.006,75 CZK. Velký vliv na tento zvýšený příjem obce byl větší objem 

                                      
1
 V roce 2012 se jedná pouze o rozpočet předpokládaný stanovený k 27.2.2012 
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poskytnutých investičních a neinvestičních transferů. Výdaje obce mají obdobný trend 

vývoje jako příjmy. Lze tedy konstatovat, že se zvyšujícími se příjmy obce rostou i její 

výdaje. 

4.1.1 Výdaje obce na sport 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, obce nedostávají peněžní prostředky 

od státu, které by byly výhradně určeny pro sport. Obec tedy dostává určitou sumu 

peněz a je pouze v její kompetenci, jak přidělené prostředky rozdělí. 

Stanovení výdajů, které obec hradí na podporu sportovní činnosti v obci, je velmi 

obtížné stanovit, neboť mnoho výdajů, které obec vynakládá na zajištění potřeb občanů, 

nepřímo souvisí se sportem. 

Tabulka 4.2: Výdaje OÚ, které v letech 2007 – 2011 vydával na zajištění sportu v obci 

Rok Výdaje OÚ na sport (CZK) 

Výdaje OÚ na sport 

Celkové výdaje OÚ 

2007 6 242 080,13 31,52% 

2008 743 084,18 3,97% 

2009 1 135 048,20 4,87% 

2010 919 526 4,01% 

2011 1 278 221,09 5,81% 

Zdroj: vlastní výpočty autora, 2012 

Výdaje, které obec vynakládala v průběhu let na sport (tabulka 4.2), tvoří peníze, které 

byly vydané v souvislosti s náklady na stadionu, koupališti, sportovní hale 

a v neposlední řadě se jedná o příspěvky poskytované sportovním svazům. Je zapotřebí 

zdůraznit, že v tabulce je abstrahováno od výdajů, které jsou určeny pro sport na 

základní a mateřské škole. Částku na sport dětí a žáků nelze přesně definovat, neboť je 

k dispozici pouze souhrnná částka určená pro hospodaření mateřské a základní školy. 

Dále je upuštěno od výdajů spojených s údržbou obce, jako je sekání trávy, zametání 

apod. Zmíněné činnosti se nepřímo podílejí na udržování sportu. Jednoduchým avšak 

jasným příkladem mohou být dětské hry. Děti si ve vysoké trávě určitě nebudou chtít 

kopat s míčem, naproti tomu posekanou plochu jistě ocení.  
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V roce 2007 výdaje do sportu činily více než 31% z celkových výdajů obce. Toto 

vysoké procento je tvořeno z 91% výdaji na výstavbu a rekonstrukci sportovního 

zařízení na místním stadionu. V roce 2008 v Nezvěsticích neprobíhaly žádné nákladné 

opravy, úpravy, rekonstrukce ani modernizace sportovních zařízení, čemuž odpovídá 

i částka vynaložená pouze na zajištění běžného chodu sportu. Rok 2009 znamenal 

nárůst výdajů o téměř 400.000 CZK oproti předcházejícímu roku. Existují hlavní dvě 

příčiny, a to otevření nové posilovny, což pro obec znamenalo nákup posilovacích 

strojů. Druhý důvod spočívá v postavení dětského hřiště vedle restauračního zařízení 

Bon, které obec sponzorovala ze svých vlastních zdrojů částkou 205.000 CZK. V roce 

2010 se poměr výdajů obecního úřadu (OÚ) na sport s celkovými výdaji obce téměř 

shoduje s tímto poměrem v roce 2008. Při peněžním vyjádření těchto let vznikne rozdíl, 

který činní 176.441,82 CZK. Zvýšené náklady byly zaznamenány především 

u sportovní haly, kdy obec nakoupila nové sportovní vybavení, především novou síť na 

volejbal, míče, žíněnky apod. V loňském roce se výdaje opět mírně vyšplhaly až na 

částku 1.278.221,09 CZK. Největší podíl na této sumě měla rekonstrukce dětského 

brouzdaliště, kdy došlo k zabudování čistícího technologického zařízení, dále k opravě 

a utěsnění vany a k přidání chemikálií do vody. Za úpravu dětského bazénu na 

koupališti v roce 2011 obec zaplatila 457.000 CZK. 

4.1.2 Příjmy obce ze sportu 

Obec Nezvěstice vydává část peněz ze svého rozpočtu na podporu sportovních aktivit 

svých občanů. Část peněz se jí ale vrátí (tabulka 4.3) ve formě příjmů z pronájmu 

sportovní haly nebo hřiště na stadionu. Téměř nepodstatnou položku příjmů tvoří 

peníze, které SDH odvádí za pronájem hasičské zbrojnice, kde se výše nájemného 

pohybuje okolo 5.000 CZK za rok. Naopak velmi důležitou položkou příjmů jsou 

dotace nebo příspěvky, které obec dostává na základě žádosti na předem vymezený 

účel. Tyto prostředky slouží nejčastěji k výstavbě nebo rekonstrukci sportovních budov 

a na jejich věcné vybavení. Od roku 2010 jsou součástí příjmové stránky také 

prostředky ve výši 3.000 CZK ročně za pronájem plochy v obecní tělocvičně, kde je 

umístěná reklama společnosti prodávající florbalové vybavení. 
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Tabulka 4.3: Příjmy obce ze sportovní oblasti 

Rok Příjmy OÚ ze sportu (CZK) 
Příjmy OÚ ze sportu 

Celkové příjmy OÚ 

2007 5 269 272,50 24,71% 

2008 286 750,04 1,66% 

2009 342 529 1,48% 

2010 363 199 1,13% 

2011 369 570 1,40% 

Zdroj: vlastní výpočty autora, 2012 

Nejvyšší příjmy ze sportovní oblasti plynuly do rozpočtu obce v roce 2007, kdy byla 

přijata dotace ze VPS SR určená na úpravu místního stadionu. Příjmy v tomto roce tvoří 

79,46% z celkových sportovních příjmů za roky 2007 – 2011. V roce 2008 příjmy ze 

sportu nepřesáhly hranici 300.000 CZK, což se v následujících letech již podařilo 

a příjmy mají neustále rostoucí trend. Zatím nejvyšších příjmů bylo dosaženo 

v minulém roce, kdy Plzeňský kraj poskytl obci příspěvek ve výši 20.000 CZK na 

nákup věcného vybavení ochranných pomůcek hasičskému sboru. 

4.1.3 Vývoj příjmů a výdajů obce v rámci sportovního odvětví 

Součástí komparativní analýzy příjmů a výdajů obce do sportovní oblasti se tato práce 

soustředila i na zjištění, zda OÚ Nezvěstice více peněz do sportu odvádí nebo 

v opačném případě, zda příjmy ze sportovního odvětví převyšují vynaložené výdaje.  

Obrázek 4.1: Vývoj příjmů a výdajů OÚ v oblasti sportu v letech 2007 – 2011 (v CZK) 
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Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 
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Výše uvedený graf (obrázek 4.1) ukazuje, že obec je jednoznačně čistým plátcem do 

sportovního prostředí, jinými slovy OÚ vydá více peněz ze svého rozpočtu na sportovní 

činnost v Nezvěsticích, než z ní obdrží. 

Jak již bylo zmíněno v části „Výdaje obce na sport“, nelze zahrnout všechny výdaje 

spojené s touto oblastí. Je to z důvodu existence přímých a nepřímých výdajů na sport. 

Přímé výdaje plynou přímo do sportu, např. nákup sportovního vybavení, příspěvky 

sportovním organizacím. Sportovní oblast pozitivně ovlivňují i výdaje, které byly 

původně vynaloženy na jiný účel, ale částečně obohacují i oblast sportu, např.: péče 

o vzhled a veřejnou zeleň obce. V takovém případě můžeme hovořit o externalitách. 

Velkým problémem je stanovit, v jaké míře se nepřímé výdaje neboli pozitivní 

externality podílejí na podpoře sportu v obci. Tato problematika převažuje ve výdajové 

stránce, ale zaznamenáme ji i v problematice příjmů. 

Bylo řečeno, že na sportovní oblast mají vliv i oblasti ostatní, lze takový vztah 

zaznamenat i v opačném směru? Může sport ovlivňovat další oblasti? Pro správně 

stanovený závěr si nejprve uvedeme praktický příklad. V Nezvěsticích již řadu let 

funguje koupaliště, v jehož areálu byla postavena letní restaurace. V posledních letech 

se kvalita místního koupaliště velice zhoršila, což můžeme z velké části přisoudit 

neudržovanému okolí a špinavé vodě. Lidé v horkých letních dnech z těchto důvodu 

koupaliště přestali vyhledávat, což ovlivnilo i výši tržeb v přilehlé restauraci. Tento 

jednoduchý příklad je jasnou ukázkou negativní externality. Nyní již známe odpověď na 

výše položenou otázku – i sport ovlivňuje ostatní oblasti. Můžeme tedy konstatovat, že 

různé oblasti jsou propojeny a navzájem na sebe působí. 

4.2 Sportovní organizace 

Obec Nezvěstice nepořádá žádné sportovní akce. Tuto činnost přebírají spolky 

zabývající se sportem, na jejichž činnost jim obec ročně přispívá. V obci působí TJ 

Sokol, mužský a dívčí florbalový klub, šipkařský klub a významnou roli zde také 

zastává sbor dobrovolných hasičů Nezvěstice. 

4.2.1 TJ Sokol Nezvěstice 

O vynikající sportovní výsledky nezvěstických sportovců se zasluhuje TJ Sokol, který 

je následníkem Sokola a Dělnické tělovýchovné jednoty. Obě organizace v obci vznikly 
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ve stejném roce 1919. V roce 1948 došlo však k jejich vynucenému spojení a od té doby 

působí jako jediná organizace TJ Sokol Nezvěstice. Dnes TJ zastřešuje oddíl národní 

házené, oddíl stolního tenisu a odbor asociace sport pro všechny (ASPV). 

Národní házená se v Nezvěsticích hraje již od roku 1922. na poměrně vysoké úrovni. 

Nalezneme zde oddíly družstev mužů A, B i C, oddíl žen, dále oddíly starších 

a mladších žákyň a mladších žáků. Na poměrně vysoké úrovni se hraje i stolní tenis. 

Družstvo A se nachází ve 2. třídě krajského přeboru Plzeňského kraje. Odbor ASPV 

začleňuje pravidelné cvičení žen, které se uskutečňuje každé pondělí a středu. 

Sportování se uskutečňuje ve vlastní sokolovně, v letních měsících házenkáři hojně 

využívají sportoviště na stadiónu. Na turnaje si Sokol zpravidla pronajímá sportovní 

halu v obci. (TJ Sokol, 2011) 

4.2.2 SK Snipers Elite Nezvěstice a AlphaFemale Nezvěstice 

Pro milovníky florbalu je zde SK Snipers Elite Nezvěstice. Jedná se o florbalový klub 

mužů, který vznikl v roce 2003. Od roku 2006 se účastní soutěže Bohemia liga malého 

florbalu (BLMF), kde v současné době hrají 2. ligu. (SK Snipers Elite Nezvěstice, 2012) 

Pro dívky je určen dívčí florbalový tým AlphaFemale Nezvěstice, který byl založen 

v roce 2007. Dívky se soutěže BLMF účastní již od počátku svého vzniku. 

(AlphaFemale Nezvěstice, 2012) 

4.2.3 ŠK Bon Nezvěstice 

V Nezvěsticích nalezneme i šipkařský klub mužů, který je nazýván ŠK Bon Nezvěstice. 

Název tohoto klubu je převzat od názvu místní restaurace, kde se pravidelně každý 

pátek šipkaři scházejí a trénují na plánované turnaje. Od roku 2002 absolvují soutěže 

Unie šipkových organizací.  

4.2.4 SDH Nezvěstice 

Nejstarší organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů (SDH), jehož existence v obci 

sahá až do roku 1884. Činnost SDH Nezvěstice je názornou ukázkou dobrovolné avšak 

nepostradatelné práce v obci. 

V průběhu 19. století došlo v Nezvěsticích k několika rozsáhlým požárům, které zničily 

nespočetné množství budov, chlévů a statků. Obětaví nadšenci se proto rozhodli 
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případným dalším požárům čelit, a tak 14. června 1884 založili SDH, který je 

považován za první spolek v obci. 

Současná hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1960 z důvodu stísněných prostor 

staré hasičárny. Stavba proběhla za významné pomoci místního národního výboru 

v Nezvěsticích a okresního národního výboru v Blovicích. Stavět se začalo v roce 1957 

a celkový finanční rozpočet byl stanoven na 99.800 Kčs. Hrubá stavba byla dokončena 

v září roku 1958 a v následujícím roce se začalo s vnitřními úpravami. Na stavbě se 

podíleli všichni požárníci, ale i mnozí brigádníci z řad občanů. Při celkovém součtu 

bylo na stavbě odpracováno zdarma 5 335 brigádnických hodin. 

SDH Nezvěstice pro vykonávání své činnosti disponuje osobním terénním automobilem 

typu Gaz M-461, který vlastní již od roku 1979. O 2 roky později byl sboru přidělen 

nový cisternový automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP a nový dopravní automobil 

DVS 8 Avia 30, oba tyto vozy jsou dosud nezbytnou součástí veřejně prospěšného 

sboru. 

Náplň činnosti nezvěstických hasičů je opravdu široká. Vyjíždějí k řadě požárů, 

pomáhají při likvidacích škod vzniklých přírodními živly, pravidelně se účastní soutěží, 

na nichž se velmi často umisťují na předních příčkách. V neposlední řadě obohacují 

také kulturní a sportovní život občanů. Výtěžek, získaný z uskutečňování těchto akcí, 

slouží k vylepšování technického vybavení sboru. (Z dějin požární ochrany 

v Nezvěsticích, 2009) 

Zájezdy do Alp 

Každoročně členové SDH Nezvěstice pořádají jednodenní zájezd do německých nebo 

rakouských Alp. Přihlásit se mohou všichni zájemci z obce nebo jejich přátelé. Tento 

jednodenní lyžařský výlet se těší velké oblibě a vždy bývají obsazena všechna sedadla 

v autobuse. Zájezdy se uskutečňují již od roku 2008 a zpravidla to bývá 2 krát až 3 krát 

za zimu. Dobrovolní požárníci se snaží, aby lyžaři navštívili co nejvíce lyžařských 

areálů, proto pokaždé volí jiné alpské středisko. Autobus odjíždí od hasičské zbrojnice 

zpravidla krátce po půlnoci, aby se lyžaři či snowboardisté dostali na svah současně 

s otevřením areálu. Lyžuje se celý den a po ukončení provozní doby areálu se odjíždí 

zpátky do Čech. Tento výlet je vhodný pro milovníky zimních sportů, kteří si chtějí užít 

vynikajících sněhových podmínek v alpských střediscích, ale přes týden musí chodit do 
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školy nebo do zaměstnání. Navíc tento výlet není tolik finančně náročný, než kdyby se 

ho jednotlivec pokusil zorganizovat sám. Díky velkému počtu zájemců SDH Nezvěstice 

vyjedná v horském areálu vždy příznivou cenu skipasu. 

4.2.5 Roční příspěvky sportovním organizacím 

Obec Nezvěstice si nesmírně cení existence spolků starajících se o poskytování 

sportovních aktivit v obci. OÚ se snaží činnost těchto spolků podporovat v rámci svých 

možností. Mezi konkrétní příklady podpory se řadí pronájem objektu hasičské zbrojnice 

za symbolickou cenu, finančně výhodnější pronájem sportovní haly pro TJ Sokol, 

SK Snipers Elite a AlphaFemale, finanční podpora při realizování nejrůznějších 

projektů, finanční výpomoc při rekonstrukcích a opravách, poskytování půjček apod. 

Podpora může mít i nepeněžní charakter, typickým příkladem jsou zprávy OÚ, které 

vyzdvihují zásluhy místních spolků a zvou občany na chystané akce včetně turnajů, 

zápasů apod. I taková forma nefinanční podpory může spolkům přinést peněžní 

prostředky, kdy díky uveřejněné pozvánce OÚ na zápas dorazí větší množství fanoušků 

a tím se spolkům zvýší příjmy z vybíraného vstupného. 

Tabulka 4.4: Vývoj ročních příspěvků z prostředků obce místním sportovním 

organizacím (v CZK) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SDH 184 620 186 887 182 186 179 000 204 000 150 000 

SK AlphaFemale    2 000 3 500 3 500 3 500 4 000 

SK Snipers Elite   6 000 4 000 4 000 3 500 6 000 

ŠK Bon             

TJ Sokol 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 100 000 

Celkem 249 620 259 887 254 686 251 500 276 000 260 000 

Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

Výše příspěvků se v průběhu let výrazným způsobem neměnila (tabulka 4.4). TJ Sokol 

obdržela v letech 2007 – 2011 na podporu své činnosti 65.000 CZK. Podstatný nárůst 

příspěvku lze zaznamenat v letošním roce, kdy se příspěvek vyšplhal na rovných 

100.000 CZK. Proč došlo k tak výraznému zvýšení příspěvků? Obohacuje snad tato 

sportovní organizace život občanů více než v předcházejících letech? Zlepšily se 
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výrazně výkony podávané nezvěstickými házenkáři, postoupili snad do vyšší soutěže? 

TJ Sokol sice podává vynikající výsledky, avšak důvod pro zvýšení příspěvku je jiný. 

Na konci roku 2011 došlo při vichřici k poškození střechy na budově umístěné na 

stadionu. V současné době je střecha pouze provizorně vyřešena, v nejbližší době bude 

poničená část střechy opravena. Na nepříjemnou situaci OÚ zareagoval zvýšením 

příspěvku. V dalších letech obec předpokládá standartní výši příspěvku 65.000 CZK. 

Nejtučnější finanční sumu poskytuje obec SDH Nezvěstice na zásahové věci. Výše 

poskytnutého příspěvku se do roku 2010 pohybovala okolo 180.000 CZK, v loňském 

roce výše příspěvku překročila hranici 200.000 CZK. V letošním roce se naopak 

příspěvek oproti předcházejícímu roku snížil o více než 50.000 CZK. Tento pokles je 

způsoben nedostatkem financí, které OÚ věnoval na opravu střechy stadionu. 

OÚ podporuje i sportovní činnost mužského a ženského florbalového týmu. Zajímavé 

je, že těmto klubům neposkytuje příspěvek od doby jejich založení, ale až od jejich 

začlenění do soutěže BLMF, resp. krátce po něm. Poskytnutý příspěvek oběma klubům 

v součtu v průběhu let nepřesáhl částku 10.000 CZK. Větší suma je zpravidla 

poskytována mužskému florbalovému týmu, neboť ten se oproti týmu dívek skládá 

z týmu A i B. 

Žádné peníze na podporu činnosti nejsou určeny šipkařskému klubu. Veškeré výdaje 

tohoto klubu jsou uhrazeny z členských příspěvků jednotlivých členů. 

4.3 Uskutečněné projekty 

V posledních několika letech se v obci uskutečnilo několik projektů, které zvýšily 

sportovní vyžití občanů. V rámci této kapitoly budou představeny 2 nejdůležitější 

a nejrozsáhlejší projekty, a to stavba sportovní haly a rozšíření a modernizace 

sportovního stadionu. 

4.3.1 Sportovní hala 

Do roku 2003 Základní škola v Nezvěsticích nedisponovala žádnou tělocvičnou. 

V letních měsících byl tento problém řešen tak, že žáci absolvovali hodiny tělesné 

výchovy na hřišti nacházejícím se vedle základní školy. V zimě se však venku kvůli 

nepříznivému počasí sportovat nedalo, proto bylo nutné zajistit hodiny tělesné výchovy 

jiným způsobem. Základní škola proto vyčlenila jednu třídu, kterou bylo zapotřebí 
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upravit pro potřeby tělocvičny. Na podlahu byly položeny parkety, na zadní stěnu 

místnosti byly připevněny žebřiny, dále byly kvůli bezpečnosti na topení namontovány 

ochranné dřevěné kryty a na okna sítě, které měly zabránit jejich rozbití při hraní 

míčových her. Ve třídách se často nacházelo až 32 žáků, pro které byla tato tělocvična 

velmi malá. V těchto velmi stísněných prostorech se nemohla pohybovat celá třída 

najednou, proto většinou docházelo k rozdělení na družstva, kdy část žáků hrála a část 

pouze seděla a pozorovala svoje spolužáky. I tak ale nebylo možné uskutečňovat 

sportovní činnosti jako je florbal, volejbal apod. 

Problém s nevyhovující tělocvičnou byl dlouhou dobu diskutován. Nakonec se 

Nezvěstice po 15 letech snažení konečně dočkaly nové sportovní haly. V roce 2001 byla 

připravena veškerá projektová dokumentace potřebná pro její výstavbu a samotná 

stavba začala v roce 2002. Nový sportovní areál byl slavnostně otevřen 28. února 2003. 

Přístavba sportovní haly navazuje na hřiště a budovu základní školy, které je barevně 

přizpůsobena. Hala slouží pro základní školu, ale také pro sportovní veřejnost. Součástí 

objektu jsou dva cvičební prostory. Menší z nich se nachází v polosuterénu a v současné 

době zde najdeme posilovnu. Velký cvičební prostor se nalézá v prvním podlaží a slouží 

jako tělocvična. Její velikost je navržena pro hřiště volejbalové, košíkové a jako 

tréninkové pro házenou, která je v obci tradičním sportem. Ve velké tělocvičně pro 

diváky slouží stupňovité hlediště, které pojme 80 sedících. 

Do haly je možno dostat se třemi způsoby. Základní škola využívá první způsob, a to 

vchod přímo z budovy školy. Tento způsob je velice praktický, neboť děti jsou již ve 

školní obuvi a nebylo tedy zapotřebí zřizovat místnost na přezutí. Pro veřejnost slouží 

samostatný vstup, který je situován v prvním podlaží. 

Sportovní hala je velice moderně stavebně řešena, disponuje dostatečným počtem 

umýváren, šaten a toalet pro muže, ženy i invalidní osoby. Další místnosti jsou 

využívány jako kabinet pro učitele tělocviku, ošetřovna, samostatná šatna s umývárnou 

pro rozhodčí, úklidová komora či místnost s technickým vybavením. Nezbytný je také 

sklad nářadí, který navazuje na velkou tělocvičnu v prvním podlaží. 

V celé hale bylo nezbytné zajistit všechna bezpečnostní opatření, aby byla 

minimalizována pravděpodobnost úrazů. Mezi nejdůležitější opatření na ochranu 

sportujících, ale i na ochranu tělocvičny se řadí obložení stěn dřevem do výšky 3 metrů, 
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zakrytí topných těles dřevěným obložením s otvory pro proudění vzduchu, zabezpečení 

oken v tělocvičně, která jsou z vnitřní strany chráněna ocelovou sítí v rámech a mají tak 

zabránit poškození míčem. 

V případě konání sportovních akcí diváci a sportovci hojně navštěvují klubovnu, kde se 

mohou občerstvit. Občerstvení je zaměřeno především na podávání nápojů, balených 

cukrovinek a mražené nanukové výrobky. V letním období je pro návštěvníky tohoto 

zařízení určená terasa, která se nachází před prostorem klubovny. Zároveň se jedná 

o další vchod vedoucí do objektu haly ze sportovního hřiště. 

Financování sportovní haly 

Otázkou ovšem zůstává, kdo a v jakém rozsahu se podílel na financování stavby 

sportovního zařízení. K získání odpovědi nám pomůže graf níže (obrázek 4.2), ze 

kterého jsou zřejmé zdroje, ze kterých byly prostředky čerpány. 

Obrázek 4.2: Struktura financování stavby sportovní haly v Nezvěsticích 
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Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

Sportovní hala byla financována ze dvou zdrojů. Většinu nákladů spojených 

s výstavbou nového sportovního zařízení v obci byla financována z dotace poskytnuté 

VPS SR. Velikost poskytnuté dotace se vyšplhala na částku 24.994.000 CZK. Tyto 

prostředky však nestačily k úplnému pokrytí nákladů. Zbylou část nákladů uhradila 

obec ze svých prostředků, jednalo se o částku 2.179.232,70 CZK. Celková částka 

sportovní haly dosáhla 27.173.232,70 CZK. Z toho náklady na projektovou 

dokumentaci činily 523.675 CZK a za výstavbu budovy si stavební firma v celkovém 

součtu vyfakturovala 26.649.557,70 CZK. 

Sportovní zařízení je v majetku obce, která ho propůjčuje ke sportovním účelům 

základní škole, ale i široké veřejnosti. Tělocvičnu využívají místní občané, sportovci 

z okolních vesnic, neboť se v širokém okolí žádné podobné sportovní zařízení nenalézá. 
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Do Nezvěstic jezdí trénovat i mnohé sportovní týmy z Plzně, neboť je to pro ně 

finančně výhodnější. Veřejnost využívá tělocvičnu k pravidelnému čtvrtečnímu 

relaxačnímu cvičení žen, orientálním tancům pro děti, velmi často si halu půjčují 

i sportovní nadšenci, kteří se po škole či po práci chodí odreagovat tenisem, volejbalem, 

basketbalem a dalšími sporty. Hojně se tělocvična využívá k pořádání turnajů. 

Z místních spolků využívají sportovní tělocvičnu házenkáři a florbalisté, kteří zde 

pravidelně trénují. 

Posilovna 

O realizování posilovny se hovořilo již od samého začátku, kdy byla sportovní hala 

postavena. Na vybavení prázdné místnosti posilovacími stroji však již obec neměla 

peněžní prostředky, proto se otevření posilovny neustále oddalovalo.  

Obecní úřad ze svých prostředků prázdnou místnost v suterénu o rozloze 77,9 m
2
 

vybavil posilovacími stroji až v roce 2009. Obec ze svého rozpočtu nakoupila 

15 posilovacích strojů značky Dafe na procvičení všech částí těla. Ačkoliv stroje nebyly 

nové, nacházely se velmi dobrém stavu a jejich cena tak byla podstatně nižší, než při 

nákupu strojů nových. Obec za vybavení posilovny v roce 2009 vydala částku 

179.000 CZK. V následujícím roce byly přikoupeny další dva stroje v celkové hodnotě 

45.000 CZK. Jednalo se o Orbitreky, které jsou oblíbené především u žen. V roce 2011 

obec nadále pokračovala v rozšiřování sportovního náčiní posilovny, kdy zakoupila 

stroj vhodný zejména na procvičení zádového svalstva a nohou. Cena nejnovějšího 

stroje byla 45.000 CZK. V posilovně se mimo posilovacích strojů nacházejí i další 

sportovní pomůcky, jako jsou gymnastické míče, švihadla, karimatky apod. 

Velkou výhodou nezvěstické posilovny je, že zaměstnává kvalifikovaného a zkušeného 

trenéra, který návštěvníkům radí a sestavuje jim cvičební plány zcela zdarma, což 

v jiných posilovnách nebývá zvykem. Zpočátku byla posilovna v provozu 5 krát týdně, 

po úvodním nadšení sportujících jejich zájem o něco poklesl, proto se otevírací doba 

posilovny omezila na 3 krát týdně. 

Příjmy z provozování sportovní haly 

Obecní úřad část finančních prostředků ze svého rozpočtu vynakládá na podporu 

sportovního odvětví. Malá část se mu ale vrátí. Jedna z možností je v podobě příjmu 
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z provozování sportovní haly. V tabulce 4.5 lze pozorovat, jak se za posledních 6 let 

měnily příjmy plynoucí z provozování sportovní haly.  

Tabulka 4.5: Vývoj příjmů z provozování sportovní haly v Nezvěsticích (v CZK) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0 219 280 267 720 271 379 323 820 345 690 330 970 

Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

Do konce února roku 2006 obec nesměla vybírat peníze za pronájem objektu. Důvodem 

byla podmínka, kterou si stanovila VPS SR při poskytování dotace. Od března roku 

2006 si obec účtuje za jednu hodinu pronájmu tělocvičny 200 CZK, k této částce si ještě 

připočítává 10 CZK za osobu, která se po sportovním výkonu osprchuje. Jednotlivci či 

organizátoři turnajů musí poplatek za pronájem haly uhradit ihned v hotovosti správci 

haly, který jim halu odemkne a dohlíží na řádné využívání sportovních prostor. Spolky 

hradí sumu za pronájem měsíčně a mají zvýhodněné cenové podmínky. Při porovnání 

příjmů v roce 2006 s rokem 2007, jsou příjmy v roce 2006 téměř o 50 tisíc nižší. Tento 

rozdíl je způsoben tím, že v roce 2006 byl nájem vybírán pouze za 10 měsíců. 

V následujících letech příjmy z provozování sportovní tělocvičny mírně rostly. V roce 

2009 došlo k výraznému zvýšení příjmu ve srovnání s předchozími lety. Vliv na toto 

zvýšení měla nově otevřená posilovna. To znamená, že příjmy plynoucí obci 

z provozování sportovní haly se od roku 2009 skládají z prostředků vybraných za 

poskytnutí tělocvičny a nově také peníze vybrané na vstupném do posilovny. O rok 

později, v roce 2010, byly příjmy z provozování sportovního zařízení nejvyšší. V roce 

2011 následoval mírný pokles. Ten je způsoben tím, že se zdražilo vstupné do fitness 

centra ze 40 CZK na 50 CZK za jednorázový vstup. Zdražily i permanentky z 350 CZK 

na 450 CZK za 10 vstupů a u permanentek na 20 vstupů došlo k růstu ceny z 600 CZK 

na 800 CZK. Obec předpokládala, že zdražení vstupného do posilovny jí přinese ještě 

větší zisk, ale místo toho docílila opačného efektu. Mnozí lidé již nechodí do posilovny 

tak často jako dřív, někteří dokonce fitness centrum již navštěvovat přestali. 

4.3.2 Sportovní stadion 

V Nezvěsticích již od roku 1960 nalezneme velký sportovní stadion, který je umístěn na 

počátku obce při příjezdu od Plzně. Stadion původně tvořila dvě hřiště. První hřiště 

mělo antukový povrch a sloužilo hráčům národní házené. Druhé hřiště je fotbalové 
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a dodnes funguje ve stejné podobě. Využívá ho především SDH na tréninky, ale i časté 

soutěže. Fotbalové hřiště je olemováno běžeckou tratí, která má škvárový povrch. 

Běžeckou trať využívá mimo širokou veřejnost i základní škola. Ta zde pravidelně 

každý rok v říjnu pořádá běh Emila Zátopka, kterého se účastní ostatní základní školy 

v okolí. 

Jelikož obě hřiště nebyla dlouhá léta rekonstruována, nacházela se v téměř havarijním 

stavu. V roce 2007 došlo k rekonstrukci stávajícího házenkářského hřiště a k výstavbě 

nového hřiště, které je umístěno vedle házenkářského. Hřiště na házenou mělo antukový 

povrch, a tak zpravidla v letních měsících docházelo k velké prašnosti. Povrch se musel 

často kropit a tím se ničily lajny, kterými bylo sportoviště vymezeno. V průběhu hry 

proto docházelo k jeho opětovnému vytyčení. Při rekonstrukci sportovní plochy byl 

tento problém odstraněn, neboť antukový povrch byl nahrazen umělým trávníkem. Na 

hřiště byly implementovány nové házenkářské brány, staré rozpadlé lavičky pro diváky 

byly nahrazeny novými a současně došlo i k výměně střídaček. Sportoviště bylo 

oploceno, aby byl zamezen přístup neoprávněným osobám. Hřiště slouží i milovníkům 

tenisu, volejbalu a nohejbalu a každý zájemce si ho může za poplatek 200 CZK na 

hodinu pronajmout. 

Jen několik metrů od rekonstruovaného hřiště byla zřízena další sportovní plocha 

tentokrát s asfaltovým povrchem. Toto sportoviště se těší velké oblibě dětí a mládeže, 

neboť se zde nalézají basketbalové koše a brány na fotbal. V dnešní době moderní 

elektroniky, kdy velká část dětí tráví svůj volný čas u počítačů, DVD přehrávačů apod. 

má toto hřiště velký potenciál pro rozvoj a zlepšování fyzické kondice a zdravotního 

stavu mladistvých. Tento sportovní prostor není ohraničen, a tak jej mohou zájemci 

kdykoliv bezplatně využívat. 

Rekonstrukci hřiště na házenou a výstavbu nového sportovního hřiště zrealizovala 

stavební firma TENNIS Zlín, která práci dokončila ještě v témže roce 2007. Celková 

pořizovací cena obou hřišť činila 6.653.428,50 CZK a uhradily je přijaté investiční 

transfery z VPS SR ve výši 5.000.000 CZK a OÚ Nezvěstice ze svých vlastních 

prostředků 1.653.428,50 CZK. Procentuální vyjádření jednotlivých zdrojů je 

znázorněno na obrázku 4.3. 
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Obrázek 4.3: Zdroje financování na rozšíření a modernizaci stadionu v Nezvěsticích 
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Zdroj: interní materiály OÚ Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

4.4 Plánované projekty 

V této kapitole budou detailně popsány plánované projekty, které by v případě realizace 

velmi výrazným způsobem obohatily sport v obci Nezvěstice. Prvním projektem se 

rozumí stavba víceúčelového sportoviště a druhým postavení lyžařské sjezdovky, která 

by v našem okolí byla naprosto ojedinělá. Uskutečnění obou projektů se bude odvíjet od 

výsledků dotačního řízení. 

4.4.1 Víceúčelové sportoviště pro volnočasové aktivity 

Obec Nezvěstice v roce 2013 plánuje vybudovat víceúčelové sportoviště pro 

volnočasové aktivity, které bude situováno na místě dnešního stadionu. Účelem stavby 

bude vybudování kvalitních sportovních ploch pro fotbalové hřiště, běžecký ovál, in-

line dráhu a dětské hřiště. V současné době se na vymezeném území nachází sportovní 

plocha, která je ovšem ve velmi špatném technickém stavu a není vhodná pro další 

užívání. Z tohoto důvodu bude současné sportoviště odstraněno, terén bude vyrovnán do 

požadovaného tvaru a vyroste zde nové víceúčelové sportoviště, které bude 

uzamykatelné a bude sloužit pro potřeby školy a místních obyvatel, ale i pro širší 

veřejnost. 

Navržené sportoviště vychází ze snahy o kontextuální doplnění a modernizaci 

stávajících prostor, respektuje stávající stav hřiště a doplňuje prostory z hlediska 

funkčnosti, kvality a vychází ze snahy co nejméně narušit přírodní ráz daného prostoru. 

Běžecký ovál 

Běžecký ovál bude tvořen 4 drahami s délkou 400 metrů a přilehlou rovinkou pro běh 

na 100 metrů, kde drah bude již 6. Sportovní povrch bude tvořen Tartanem, takže bude 
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dokonale přizpůsoben účelu. Součástí atletického oválu bude dráha splňující soutěžní 

pravidla požárního sportu, a to běh na 100 metrů s překážkami, výstup do IV. podlaží 

cvičné věže, 4 dráhy pro 100 metrový sprint a prostor pro požární útok. 

Vnitřek oválu bude rozčleněn do jednotlivých atletických sektorů, kterými se rozumí 

skok do výšky, skok do dálky, hod granátem, míčkem a vrh koulí. 

Běžecký ovál bude rozšířen o in-line dráhu šířky 3 metrů. Jelikož kvalita komunikací 

a sportovních ploch v obci není uzpůsobena k jízdě na kolečkových bruslích, bude se 

tak jednat o první a zároveň jediný úsek v Nezvěsticích, kde bude možno tento druh 

sportu provozovat. Zbytek plochy uvnitř oválu bude tvořit přírodní trávník, který bude 

sloužit jako fotbalové hřiště o rozměrech 98 x 56 metrů. 

Dětské hřiště 

V areálu plánovaného víceúčelového areálu obec Nezvěstice myslí i na ty nejmenší, 

neboť chce zde vybudovat i dětské hřiště. To má být umístěno v blízkosti hřišť 

vybudovaných v roce 2007. Dětské hřiště bude vybaveno dětskými hracími prvky, a to 

sestavou se skluzavkou, kolotočem, horolezeckou stěnou, sítí na lezení, pružinovými 

houpadly a vahadlovou houpačkou. Na hřiště bude použit syntetický bezpečnostní 

povrch vhodný pro dětská hřiště. Kolem dětských houpaček bude provedeno oplocení 

z důvodu uchránění před vandalismem. 

Při projektování nového sportovního areálu musel být brán ohled také na vytvoření 

nových parkovacích míst. Dojde ke zpevnění plochy v místě příjezdu a přístupu do 

areálu. Tato plocha bude sloužit jako parkovací pro osobní automobily a zároveň jako 

příjezdová plocha do areálu. 

4.4.2 Sjezdovka 

SDH Nezvěstice zajišťuje chod jednotky dobrovolných hasičů obce a sdružuje její 

techniku. Dále se stará o sportovní a kulturní vyžití v obci, které uskutečňuje pořádáním 

nejrůznějších akcí. Jen v letošním roce jednotka pořádala 5 soutěží v požárním sportu, 

dále připravila tradiční hasičský bál a taneční zábavu. SDH dále zorganizoval lyžařský 

zájezd do Alp a uspořádal soutěž v lyžování a sáňkování. K další pravidelné akci tohoto 

spolku patří ukázka techniky a hašení pro děti z mateřské a základní školy. 
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SDH Nezvěstice se nespokojí s již tak dost širokou škálou činností, kterou jednotliví 

členové spolku realizují ve svém volném čase. V následujícím roce si dobrovolní hasiči 

kladou za cíl postavit dětskou sjezdovku. Ta by měla být umístěna na konci obce ve 

směru na Milínov na pozemku, který je v majetku obce. Jelikož se tento pozemek 

nalézá v lesním průsmyku, je zapotřebí plánovaný projekt rozdělit na dvě na sebe 

navazující fáze. 

V první fázi projektu je v plánu zaměřit se na úpravu terénu, likvidaci vzrostlých křovin 

a na následné zatravnění průsmyku mezi lesy a v ochranném pásmu vysokého napětí. 

Plochu by dobrovolní hasiči obhospodařovali pravidelným sečením. Tato nezalesněná 

část pozemku se po rekonstrukci elektrického vedení opět začíná měnit v neprůchozí 

houštinu křoví a stromů z náletů. V horní části pozemku prochází zpevněná příjezdová 

cesta, která pokračuje přibližně ještě půl kilometru za tímto průsmykem. Jednotka 

požárního sboru chce v délce 12 metrů cestu rozšířit, čímž vznikne plocha pro 

zaparkování a umístnění turistického odpočívadla. Úpravu terénu jistě ocení houbaři 

i turisté při přechodu průsmykem mezi lesy, nebo projíždějící cyklisté, kteří mohou 

využít umístěného odpočívadla. 

V druhé fázi by se na takto upraveném pozemku dalo využít části svahu nezasahujícího 

do ochranného pásma pro umístění dětského přenosného vleku s délkou lana do 

120 metrů. Vlek má být podle plánů instalován v levé části svahu mezi hranicí lesa 

a ochranného pásma ve střední části průsmyku, který je přibližných rozměrů 

500 x 50 metrů. Dále dobrovolní hasiči předpokládají zakoupit sněžný skútr pro úpravu 

sněhu a zakoupení dětské sady slalomových tyčí. Nezbytnou součástí provozního 

vybavení lyžařského areálu bude zakoupení skladového kontejneru, který bude částečně 

zapuštěn do svahu a tím včleněn do krajiny. Tento kontejner bude sloužit jako úložný 

prostor pro vlek a skútr. 

Cílem je nabídnout hlavně těm nejmenším naučit se lyžovat v místě svého bydliště ve 

srovnatelných podmínkách, které nabízejí malá horská střediska. V těchto střediscích 

ale rodiče musí počítat s vysokými finančními náklady a zároveň musí absolvovat 

dlouhou cestu do hor, aniž by jejich děti uměly lyžovat. SDH Nezvěstice chce provozní 

náklady vleku hradit z části z vlastních zdrojů a z členských příspěvků. Tímto 

velkolepým gestem chtějí motivovat hlavně rodiče, aby své děti naučili lyžovat. 
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Je zapotřebí si ale uvědomit, že obec Nezvěstice se nalézá v nadmořské výšce 

375 m.n.m. Tato skutečnost vede k tomu, že sněhové podmínky mohou být jen několik 

dní v roce. Z druhého pohledu však většina lyžařských škol nabízí kurzy pro nejmenší 

zájemce rozložené do 5 – 7 denních lekcí, což lze dosáhnout i v místních podmínkách. 

Provozní doba areálu by byla po celý víkend a navíc i v odpoledních hodinách 

v pracovních dnech, kdy si lze za hodinu až dvě dostatečně zalyžovat. 

Dobrovolní hasiči zamýšlejí sjezdovku využívat i v letních měsících, kdy se na kopci 

bude provozovat travní lyžování a sjezd na kole. 

V tabulce 4.6 jsou znázorněny náklady, které byly vykalkulovány v souvislosti 

s připravovanou sjezdovkou v obci Nezvěstice. 

Tabulka 4.6: Kalkulace nákladů spojených s výstavbou plánované sjezdovky (v CZK) 

 cena bez DPH cena s DPH 

Zemní práce 336 550 403 860 

Základy, zvláštní zakládání 46 812 56 174,4 

Vodorovné konstrukce 90 828 108 993,6 

Komunikace 49 845 59 814 

Celkem za 1. fázi 551 035 661 242 

Kompletní vlek 188 000 225 600 

Doprava a montáž 10 000 12 000 

Uvedení do provozu, revize, 

průkaz způsobilosti 
2 500 3 000 

Celkem za 2. fázi 200 500 240 600 

Celkem za 1. a 2. fázi 751 535 901 842 

Zdroj: interní materiály SDH Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

V tabulce výše jsou jednotlivé nákladové položky zvlášť vyčísleny. Je překvapující, že 

náklady na zrealizování 1. fáze projektu téměř 2,8 krát převyšují náklady spojené 

s 2. fází projektu. Je to dáno tím, že úprava terénu v 1. fázi bude značná a navíc 

zakoupená sjezdovka ve  2. fázi bude pouze dětská, tudíž si nelze představovat 

sedačkové lanovky ze známých horských středisek. 
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Kalkulace 2. fáze počítá pouze s náklady nutnými na postavení samotné sjezdovky. 

V kalkulaci, která je uvedená v této práci, není zahrnutý nákup sněžného skútru, dětská 

sada slalomových tyčí, úložný kontejner a další věci nutné k zabezpečení provozu 

sjezdovky. 

Kde chce SDH Nezvěstice získat dostatek peněz na zrealizování sjezdovky? Obecní 

úřad v Nezvěsticích hasičům schválil podporu ve výši 50.000 CZK. To však na pokrytí 

nákladů zdaleka nestačí. Jednotka SDH má podanou žádost o grant na uskutečnění 

1. fáze projektu. Výsledky grantového řízení však ještě nejsou známy. 

4.5 Údržba 

Obec Nezvěstice je označována za malé město, ve kterém neustále dochází 

k pozitivnímu rozvoji sportovní oblasti. Největší zásluhu na tom mají OÚ Nezvěstice 

a sportovní organizace, které společnými silami vytváří vhodné podmínky pro rozvoj 

pohybových aktivit. Obzvláště v posledních 10 letech došlo ve sportovním odvětví 

k výraznému posunu směrem vpřed. Aby si tento pozitivní trend obec i nadále udržela, 

je nutné nejen budovat stále nová zařízení, ale starat se a udržovat zařízení již existující. 

4.5.1 Rekonstrukce Sokolovny 

V roce 1928 byla postavena sokolovna, vedle které bylo zřízeno sokolské hřiště. 

Sokolovna byla po celá léta velmi využívaná ke sportovní, ale i kulturní činnosti v obci. 

Je v majetku TJ Sokol Nezvěstice. V současné době ji využívají stolní tenisté, 

házenkáři, cvičení žen a 2 krát týdně je zde pořádána zumba. (Významné stavby 

a zařízení, 2012) 

Sokolovnu tvoří velký cvičební sál, na který navazuje přísálí, ve kterém je uschováno 

sportovní náčiní, zejména stoly na stolní tenis apod. V objektu dále najdeme hospodu 

a místnost na umístění trofejí. V průběhu let byly prováděny pouze drobné úpravy 

sokolovny. Celkovou opravu vzhledem k jejímu technickému stavu nešlo už dále 

odkládat, proto se v letech 2010 a 2011 provedla rekonstrukce. 

V roce 2010 se TJ Sokol podařilo zajistit prostředky na potřebnou rekonstrukci místní 

sokolovny (tabulka 4.7). V jarních měsících se uskutečnila rekonstrukce elektroinstalace 

za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tento fond poskytnul 

částku 448.200 CZK, která byla tvořena 89.640 CZK z českého zdroje a 358.560 CZK 
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z evropského zdroje. Úhrnná částka prováděné rekonstrukce se vyšplhala na 

498.000 CZK a z 90% byla hrazena z poskytnuté dotace. V závěru stejného roku byla 

opravena střecha přísálí, na níž přispěl Plzeňský kraj částkou 350.000 CZK, čímž pokryl 

veškeré náklady spojené s opravou střechy. V roce 2011 se nadále pokračovalo v údržbě 

nezvěstické sokolovny, kdy proběhla rekonstrukce oken, vstupních dveří a byly 

renovovány parkety v přísálí. Na zajištění této akce poskytl OÚ Nezvěstice půjčku 

498.000 CZK, kterou TJ Sokol vrátil zpět obci po obdržení dotace. Rekonstrukci bylo 

možné tedy uskutečnit z dotace SZIF v rámci osy IV LEADER. Celková přidělená 

částka dotace činila 90% z celkových nákladů na uskutečněnou rekonstrukci, konkrétně 

na 495.000 CZK. Dotace byla tvořena z českého zdroje (99.000 CZK) a evropského 

zdroje (396.000 CZK). Na druhou akci přispěl Plzeňský kraj, který poskytl dotaci ve 

výši 150.000 CZK na havarijní stavy a naléhavé potřeby. Díky těmto prostředkům 

v závěru roku 2011 byla dokončena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Během 

2 let TJ Sokol uskutečnila poměrně rozsáhlou rekonstrukci na budově, kterou mohla 

zrealizovat jen díky obdrženým dotacím. Celková částka úprav se vyšplhala na 

1.550.502 CZK a TJ Sokol se na této částce podílel pouze 8,47%. 

Tabulka 4.7: Dotace poskytnuté na údržbu nezvěstické sokolovny (v CZK) 

 Rok Dotace Výše dotace Celková částka 

Rekonstrukce elektroinstalace 2010 SZIF 448 200 498 000 

Částečná oprava střechy 2010 Plzeňský kraj 350 000 350 000 

Rekonstrukce oken 2011 SZIF 495 000 550 000 

Rekonstrukce soc. zařízení 2011 Plzeňský kraj 150 000 152 502 

Celkem x x 1 419 200 1 550 502 

Zdroj: interní materiály TJ Sokol Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

4.5.2 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Na rozdíl od výše zmíněné sokolovny, je hasičská zbrojnice v majetku OÚ Nezvěstice. 

Z toho pro obec plyne povinnost zajišťovat ze svého rozpočtu opravy a údržby spojené 

s tímto objektem. V letošním roce obec počítá s výměnou starých dřevěných vrat 

a oken. Současně chce budovu zvýraznit novou fasádou. Smyslem tohoto projektu je 

snadnější, rychlejší a bezpečnější přístup do hasičské zbrojnice. Dále zabezpečení 
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vnitřního vybavení sboru, úspora finančních nákladů na vytápění a v neposlední řadě 

moderní vzhled budovy. 

V říjnu roku 2011 SZIF schválil v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje 

venkova ČR v NUTS II Jihozápad rozdělení celkem 49.481.077 CZK, které rozprostřel 

mezi 116 žadatelů o dotaci. (Zpravodajství z programu rozvoje venkova, 2011) 

Obrázek 4.4: Struktura financování údržby hasičské zbrojnice v roce 2012 
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Zdroj: interní materiály OÚ  Nezvěstice, vlastní zpracování, 2012 

Jedním z mnoha příjemců dotace byla i obec Nezvěstice, která zamýšlí v letních 

měsících roku 2012 modernizovat budovu hasičské zbrojnice. Na plánovanou úpravu 

obec obdržela 0,31% z celkových dotačních prostředků. Ačkoliv se toho procento na 

první pohled jeví jako nepodstatné, při vyčíslení činí 154.589 CZK. Tato částka je pro 

zrealizování rekonstrukce požární zbrojnice však velmi podstatná. Na výměnu oken 

a novou fasádu tato přidělená peněžní suma nestačí. Na obrázku 4.4 je vidět, že druhým 

zdrojem pro krytí nákladů je OÚ Nezvěstice, který do modernizace investuje částkou 

250.000 CZK. 

4.6 Opatření, která by zvýšila kvalitu sportu v obci 

V rámci navrhovaných opatření, která by podpořila vývoj sportu v obci, jsou navrhnuty 

2 projekty, které budou blíže osvětleny v této kapitole. Nejprve se tato práce bude 

zabývat současnou problematikou místního koupaliště a následně se bude snažit najít 

vhodné řešení, které by bylo přínosné. V druhé části kapitoly bude práce zaměřena 

tentokrát na cyklistiku, její výhody a na základě průzkumu bude navrženo opatření. 
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4.6.1 Koupaliště 

V roce 1973 občané Nezvěstic postavili společnými silami koupaliště, které mělo 

sloužit místním obyvatelům v horkých letních dnech. Koupaliště se nachází mezi 

Nezvěsticemi a Vartou. V minulosti se těšilo velké oblibě, nenavštěvovali ho pouze 

občané Nezvěstic, ale přijížděli sem i obyvatelé z přilehlých vesnic. 

V areálu nalezneme 2 bazény. Menší, o rozloze 250 m
2, 
je určen dětem, které se mohou 

vydovádět i na dětské skluzavce, která je součástí dětského brouzdaliště. Pro plavce je 

k dispozici plavecký bazén, který má rozlohu 1 250 m
2
. Ve velkém bazénu je také 

skluzavka. Oba bazény jsou napouštěny z řeky Úslavy, která protéká v těsné blízkosti 

koupaliště. V průběhu  let se čistota vody výrazně zhoršovala, výsledkem byla špinavá 

voda, ve které plavaly odpadky a dokonce i mrtví hlodavci. Lidé proto koupaliště 

přestali vyhledávat, nezlákaly je ani horké letní dny. Odpor ke špinavé vodě a strach 

z kožního onemocnění byl několikanásobně vyšší. Ačkoliv se zde přestalo vybírat 

vstupné, ani tento krok nemotivoval ke zvýšení jeho návštěvnosti. Obec koupališti 

přestala věnovat pozornost, zajistila pouze nejnutnější úpravy jako je sekání trávy. Jinak 

přestala areál udržovat. 

Nezvěstické koupaliště se v současné době nachází v havarijním stavu. V roce 2011 sice 

byla provedena rekonstrukce dětského bazénu, jejíž součástí bylo zabudování čistícího 

zařízení, oprava a utěsnění vany. K nezbytné rekonstrukci velkého bazénu a k úpravě 

areálu však nedošlo. Za největší problém velkého bazénu je považována poškozená 

stěna, která se nachází v hlubší části. Panely, které stěnu tvoří, jsou zcela zborcené. 

Obec řadu let nevěnovala koupališti pozornost, ale jak se zdá, jeho osud jí není úplně 

lhostejný. Na internetových stránkách obce se nachází anketa, která má zjistit postoj 

občanů ke koupališti. Ke dni 9. března 2012 se této ankety účastnilo celkem 

4 595 respondentů. Na obrázku č. 4.5 můžeme vidět, jak jednotliví účastnici ankety 

odpověděli. 
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Obrázek 4.5: Co s nezvěstickým koupalištěm? 
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Zdroj: internetové stránky OÚ Nezvěstice, 2012 

Více jak polovina všech respondentů by chtěla postavit nové. Lze předpokládat, že 

hlavním důvodem jejich názoru je skutečnost, že se koupaliště nachází ve velmi 

špatném stavu a vyplatilo by se postavit nové. Naopak 885 respondentů nemá zájem 

o udržení koupaliště a dokonce by uvítali, kdyby se uzavřelo. 16% respondentů se 

shoduje na generální opravě. Nejmenší podíl zaujímají odpovědi, které souhlasí pouze 

s provedením nejnutnějších úprav, díky kterým by byl zajištěn chod koupaliště. 

3 710 respondentů, což je v přepočtu 81% všech hlasů, jeví zájem o provozování 

koupaliště v Nezvěsticích. Tento výrazný zájem bude podkladem pro návrh na opravu, 

který bude uveden v další části této práce. 

Rekonstrukce koupaliště 

Současné koupaliště má velmi výhodnou strategickou polohu. Nachází se na konci obce 

směrem na Žákavou, oplývá dostatečně velkým parkovištěm a v těsné blízkosti protéká 

řeka Úslava, která naplňuje oba bazény. 

V anketě nejvíce lidí projevilo zájem o nové koupaliště. Toto řešení není moc reálné, 

neboť se v obci pro postavení nového koupaliště vhodnější umístění nenajde. Pokud by 

byla stavba zamýšlena na stejném místě jako dnes, ani tehdy nelze předpokládat, že by 

obec na tento plán přistoupila. Důvodem je rekonstrukce dětského brouzdaliště v roce 

2011, do kterého OÚ vynaložil 457.000 CZK ze svých vlastních prostředků. Navíc 

zřízení nového koupaliště by pro obec bylo velmi finančně náročné. Bez poskytnutí 

dotace by tento záměr šel jen stěží zrealizovat, ale i v případě jejího obdržení, by obec 

musela část nákladů uhradit z vlastních prostředků. S ohledem na uvedené argumenty, 

které vyvrací možnost postavení nového koupaliště, se nyní budeme zaobírat další 
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možnou variantou, a tím je rekonstrukce stávajícího. V příloze A je uveden letecký 

pohled na jeho současný areál. Zároveň jsou na tomto leteckém snímku navržena 

opatření, která by byla zapotřebí uskutečnit v rámci navrhované rekonstrukce. 

Nejnutnější je oprava velké vany, konkrétně její poškozené stěny v hlubší části. Zde 

bude potřeba odstranit poškozené panely a následně postavit novou stěnu, která by 

navazovala na nepoškozené části. Současně bude nutné vybudovat i odtoková místa, 

která nahradí stávající. Dále bude nezbytné vyspravit díry na dně vany, které vznikly 

odlamováním částí panelů a opravit uražené části schodů vedoucích do bazénu. Po 

opravě velké vany je navrhován modrý nátěr vnitřních stěn bazénu a osazení nových 

nerezových žebříků. V neposlední řadě by bylo zapotřebí natřít skluzavku a zábradlí 

kolem velkého bazénu. Aby se neopakovala situace z minulých let, kdy lidé odmítali 

chodit na koupaliště kvůli špinavé vodě, bude muset obec zakoupit čistící technologické 

zařízení a v průběhu sezóny bude nutné vodu dále ošetřovat nejrůznějšími chemickými 

prostředky. Uvedené navrhované řešení se týká pouze opravy velkého bazénu. 

Pro získání atraktivity a zvýšení návštěvnosti koupaliště proběhne vylepšení celého 

areálu. Pro návštěvníky, kteří nebydlí v Nezvěsticích, je k dispozici dostatečně velké 

parkoviště, které se nalézá přímo před areálem koupaliště. Jeho povrch není nijak 

zpevněn, na parkovišti je velké množství nerovností a po dešti parkoviště připomíná 

spíše jedno velké bahniště. V rámci rekonstrukce celého areálu je proto navrhováno 

vyasfaltování plochy před vstupem do areálu. Po vstupu do poměrně rozlehlého areálu 

se na pravé straně nachází přízemní plechová buňka, která původně sloužila jako 

půjčovna nářadí. I nadále bude tato buňka využívána jako půjčovna sportovních potřeb, 

přičemž bude zapotřebí nakoupit nové vybavení. Zájemci by si tak mohli zapůjčit pálky 

na stolní tenis či na badminton, síť na volejbal, nejrůznější druhy míčů apod. Ke 

sportovním aktivitám je přizpůsobeno i okolí koupaliště, kde je k dispozici stůl na stolní 

tenis a volejbalové hřiště, ze kterého bude muset být odstraněna tráva a bodláky. 

V těsné blízkosti dojde k posekání kopřiv a vysokých trav. Pro finální úpravu bude 

nutné natřít tyče na upevnění sítě a dovézt nový písek, který bude tvořit povrch 

sportoviště. V letních měsících by mohl být provoz koupaliště oživen pořádáním turnajů 

v plážových sportech. 

V plánovaném opatření se nezapomíná ani na ty nejmenší. Pro ně by zde bylo zřízeno 

dětské hřiště, které by bylo umístěno za dětským brouzdalištěm. K  implementaci 
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dětského hřiště a ke zrealizování dalších zamýšlených opatření bude potřebné vykácet 

všechny stromy, které rostou v zadní části areálu. Tím docílíme zvětšení travní plochy, 

kterou návštěvníci ocení jako místo pro opalování. 

Druhým důvodem je získání prostoru pro stavbu dvou nových budov, které jsou 

nezbytné z hlediska vyhlášky týkající se bezpečnosti koupališť. První budova by měla 

být situována mezi hřištěm na plážové sporty a dětským hřištěm. V budově by byly 

umístěny toalety, sprchy, převlékárny a uzamykatelné skříňky na úschovu osobních 

věcí. Je brán ohled na zdravotně indisponované návštěvníky, proto by byl do budovy 

umožněn bezbariérový přístup. Druhá budova je plánována na opačnou stranu, přibližně 

ve stejné úrovni jako volejbalové hřiště. Tato budova nebude takových rozměrů jako ta 

první, ale její zřízení je nevyhnutelné pro provozování koupaliště. Podle doporučeného 

standardu „Bezpečnost koupališť“ je podmínkou provozování každého koupaliště mít 

vlastní ošetřovnu, ze které by měl plavčík nerušený výhled na celou vodní plochu a do 

bezprostředního okolí. Náš areál ošetřovnu nemá, proto bude zřízena v této budově, 

která mimo to bude sloužit i jako správní budova. V areálu budou dále umístěny 

2 nekryté sprchy, které by návštěvníci využívali před vstupem do bazénu nebo po 

výstupu z něj. Ke splnění další podmínky uvedeného standardu, budou zaměstnáváni 

plavčíci, kteří budou dohlížet na bezpečnost návštěvníků. Jak stanovit vhodný počet 

plavčíků? Existují 2 možnosti, a to buď podle typu bazénu, nebo podle počtu 

návštěvníků. V našem případě je optimální stanovit počet plavčíků podle očekávaného 

počtu návštěvníků. V červenci a srpnu je očekáván nejvyšší počet návštěvníků, proto se 

budeme předpokládat interval 151 – 300 příchozích denně, tzn. zaměstnávání 

3 plavčíků. O víkendech může počet přicházejících osob převýšit hranici 300 

návštěvníků za den, v tom případě by bylo nevyhnutelné zaměstnávat o jednoho 

plavčíka více. Mimo sezonu (červen, září) se nepředpokládá takový příliv příchozích, 

očekávaná návštěvnost je odhadována do 60 osob. V tomto případě by na chod 

koupaliště dohlížel jediný plavčík. Uvedené počty návštěvností jsou pouze orientační, 

vždy by ovšem záleželo na konkrétním počasí. (Bezpečnost koupališť – doporučený 

standard, 2010) 

Při pobytu u vody jistě každému vyhládne, proto je v areálu otevřena letní restaurace 

s terasou, kde se každý může občerstvit. Na restauraci navazuje krytý parket, kde se 

v letních měsících konají každou sobotu diskotéky. Při jejich pořádání v minulých 
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letech vandalové opouštěli taneční parket a vrhli se na ničení vybavení koupaliště, kdy 

do bazénu házeli lavičky nebo odpadkové koše. Takovému jednání by se dalo vyvarovat 

jedině oplocením bazénu od restaurace. Zároveň by se eliminovalo riziko utonutí 

mladých lidí, kteří se posilněni dávkou alkoholu velmi často nebezpečně naklání nad 

vodní hladinou a lehce tak může dojít ke spadnutí do bazénu. Během dne by byl 

umožněn volný průchod od bazénu do restaurace a zpět, na noc by byl areál 

uzamykatelný. 

V případě realizování uvedeného projektu, by koupaliště nenavštěvovali pouze místní, 

ale zcela jistě by se do Nezvěstic hojně sjížděli i ostatní. Tento názor potvrzuje fakt, že 

se nejbližší a zároveň jediné koupaliště v okolí nachází v 10 kilometrů vzdáleném 

Starém Plzenci, které kvůli své malé kapacitě nemůže v parných letních dnech 

poskytnout osvěžení všem příchozím. 

Nejde jen o rekonstrukci celého areálu koupaliště, nýbrž i o následné udržování, na 

které by obec musela v průběhu sezóny vydávat další finanční prostředky určené na 

správu areálu a zaměstnávání proškolených plavčíků včetně záchranné služby. Čistota 

vody by byla zajištěna používáním chemikálií a pravidelně by se prováděly rozbory. 

Část peněz by se obci vrátila ve formě vybraného vstupného. 

Financování rekonstrukce koupaliště 

Navržená rekonstrukce nezvěstického koupaliště je velmi finančně náročnou záležitostí, 

kterou by obec sama ze svých prostředků nebyla schopna zrealizovat. Je proto 

navrhováno využití dotačních programů. Jako nejschůdnější se jeví podpora ze strany 

strukturálních fondů, konkrétně z regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad 

v rámci programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 v oblasti podpory 3.1 Rozvoj 

infrastruktury cestovního ruchu. Specifickým cílem tohoto programu je mimo 

jiné rozšíření nabídky možností trávení volného času, ale také zvýšení kvality a úrovně 

poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Rekonstrukce koupaliště odpovídá 

bodu zaměřenému na výstavbu a rekonstrukci sportovně-rekreační vybavenosti pro 

cestovní ruch. Obec by mohla získat podporu až ve výši 92,5%. Minimální hranice na 

projekt je stanovena ve výši 2.000.000 CZK a maximální poskytnutá částka není určena. 

Jelikož se pro každý schválený projekt mohou čerpat prostředky pouze z jediného 

zdroje EU, zbývající část nákladů by obec musela zajistit ze svých nebo neevropských 

zdrojů. (11. výzva ROP Jihozápad - oblast podpory 3.1 A, 2010) 
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Z tohoto důvodu je navrhováno využití Programu podpory rozvoje venkovského 

cestovního ruchu v Plzeňském kraji, který se orientuje na zařízení pro sport a volný čas. 

Minimální výše této dotace činí 50 tis. CZK a maximální výše je stanovena na 

200 tis. CZK. Nepokrytou část nákladů by obec financovala se svého rozpočtu. 

(Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 

2012, 2012) 

4.6.2 Cyklostezka 

Cyklistika je velmi populárním sportem, kterému se věnují všechny věkové kategorie. 

Tento celosvětově provozovaný sport se těší velké oblibě a láká stále nové příznivce. 

Generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška tato slova jen potvrdil, 

když uvedl: „Cyklistů je u nás téměř pět milionů, z nich je těch aktivních rekreačních 

přes jeden milion, a představují tak důležitý segment domácího cestovního ruchu.“ 

(První národní cyklo a inline průzkum v ČR zveřejnil první výsledky, 2011) 

V období od 18.12 do 26.12.2009 proběhl na webových stránkách Vyplňto.cz průzkum, 

který byl zaměřen na výhody a nevýhody cyklistiky. Dotazník vyplnilo celkem 

280 respondentů z celé ČR, kteří odpovídali na 13 otázek. (Vyplňto.cz, 2009) 

Jedna z otázek spočívala ve zjištění, proč je cyklistika natolik populárním sportem. 

Výsledky průzkumu ukazuje graf níže (obrázek 4.6), který potvrzuje nepřeberné 

množství výhod, které cyklistika přináší. 

Obrázek 4.6: Za jakým účelem se věnujete cyklistice? 
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Zdroj: Vyplňto.cz, vlastní zpracování, 2012  

Z odpovědí vyplývá, že 65% dotázaných se nejčastěji věnuje cyklistice kvůli 

pozitivnímu vlivu na zdraví a vykonávání určitě fyzické aktivity. Dalším podstatným 
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důvodem je příjemně strávený čas na čerstvém vzduchu, s tímto názorem se ztotožňuje 

44 cyklistů, kteří tvoří 17% všech respondentů. Průzkumu se účastnilo i 13 závodních 

cyklistů včetně trenérů, pro které jsou závody hlavním důvodem provozování tohoto 

sportu. 4% sportujících v cyklistice nalézá zábavu a 9% cyklistů uvádělo jiné důvody, 

kterými byly především šetrnost k životnímu prostředí a kombinace pozitivního vlivu na 

zdraví, zábavy a pohybu v přírodě. 

Z průzkumu bude vytyčena ještě jedna otázka, která byla zacílena na úroveň a stav 

stávajících cyklotras a cyklostezek. Z průzkumu (obrázek 4.7) vzešel relativně 

vyrovnaný poměr spokojených a nespokojených cyklistů. 

Obrázek 4.7: Jak byste ohodnotil/a úroveň cyklotras a cyklostezek? 

60%

40%
Vyhovující
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Zdroj: Vyplňto.cz, vlastní zpracování, 2012 

V této otázce se měli cyklisté možnost vyjádřit, jak jsou spokojeni se současnou úrovní 

cyklotras a cyklostezek. 155 respondentů považuje cyklotrasy a za vyhovující a oproti 

tomu 105 cyklistů není spokojeno s jejich úrovní. Nejčastěji uváděné důvody 

nevyhovujících cyklostezek byly trasy značené po frekventovaných silnicích, nízká 

hustota sítí cyklostezek v ČR, špatné značení, nedostatek informačních tabulí, nekvalitní 

povrch, neudržované a nenavazující na sebe cyklotrasy. Důležité je připomenutí, že se 

uvedeného průzkumu účastnili cyklisté z celé ČR, nikoliv z konkrétního regionu. 

Ačkoliv jsou důvody uvedené pro nevyhovující cyklostezky v rámci celé ČR, naprosto 

se shodují se současným stavem cyklotras na jižním Plzeňsku - hustota cyklostezek 

v tomto regionu není dostatečná, trasy bývají často neoznačené, cyklostezky, které 

vedou mimo hlavní silnice, mají špatný povrch a mnohdy jsou neudržované. Obcí 

Nezvěstice prochází cyklostezka, jejíž hlavním nedostatkem je, že je vedena po 

frekventované silnici, která spojuje obce na jižním Plzeňsku se západočeskou metropolí. 

V okolí jižního Plzeňska se nachází mnoho pamětihodností a nespočetně jiných 

zajímavých míst, která jsou turisticky vyhledávána. Obec Nezvěstice je ideálním 
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místem pro start za poznáváním krás malebného okolí. Z tohoto důvodu v rámci 

opatření, které by zvýšilo atraktivitu obce a jejího okolí je navrhována stavba 

cyklostezky. S ohledem na relativně kvalitní stav komunikací v obci, by navrhovaná 

cyklotrasa začínala až za posledním domem v obci. Zamýšlená trasa by vedla přes 

louky podél řeky Úslavy, pod železničním mostem až na rozcestí nedaleko obce 

Šťáhlavice. Zde by navázala na již existující asfaltovou stezku. Navrhovaná stavba 

komunikace by byla pouze v délce 1,911 kilometru, přičemž vlivem napojení na 

existující trasu by ve výsledku dosahovala několik desítek kilometrů. Celá navržená 

cyklostezka včetně jejího napojení na již stávající trasu je uveřejněna v příloze B. 

V případě uskutečnění stezky by největší výhoda spočívala v pohybu cyklistů na 

čerstvém vzduchu, což respondenti uváděli jako nejčastější důvod jízdy na kole. To by 

nemohlo být zajištěno při pohybu na hlavních silnicích, kde cyklisté vdechují velké 

množství výfukových plynů, které jsou zdraví škodlivé. Zároveň lze konstatovat, že 

navržená cyklostezka by navazovala na jednu z nejatraktivnějších cyklostezek na jižním 

Plzeňsku, na jejíž trase se nalézá mnoho pozoruhodností především zámek Kozel, 

zřícenina hradu Radyně, Kornatický a Neslívský rybník, zřícenina hradu Lopata, 

vášnivější cyklisté po cyklostezce mohou dojet na zámek Nebílovy nebo se mohou 

vydat opačným směrem do přírodního parku Kamínky. Trasa je vhodná jak pro rodiny 

s dětmi, tak i pro zdatné cyklisty. 

V posledních několika letech velmi rapidně vzrostla popularita in-line bruslí. Podle 

„Prvního národního cyklo a inline průzkumu v ČR“, provedeného od poloviny srpna do 

konce září 2011, téměř 80% respondentů upřednostňuje jízdu na kolečkových bruslích 

ve volné přírodě před tréninkovým umělým oválem. Vyjet do volné přírody jim nejvíce 

zabraňuje špatná kvalita komunikací. (První národní cyklo a inline průzkum v ČR 

zveřejnil první výsledky, 2011)  

Stavbou cyklotrasy by bylo současně splněno i toto přání, neboť by navrhovaná 

komunikace byla dostatečně široká a byla by rozdělena na úsek pro kola a pro bruslaře. 

Podél nové komunikace by byly rozmístěny lavičky pro odpočinek a turistické tabule 

s mapou. 
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Financování výstavby cyklostezky 

Obec by výstavbu trasy mohla zrealizovat za pomoci Mikroregionu Radyně, jehož je 

součástí. Mikroregion Radyně je příměstskou oblastí města Plzně, která zahrnuje 

12 obcí jižního Plzeňska Primárním cílem integrace těchto obcí do mikroregionu je 

společné řešení problémů a uskutečňování akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, 

vytvoření podmínek pro neustálý a harmonický rozvoj daného území a pro vysokou 

úroveň kvality života jeho obyvatel. (Obecné informace Mikroregion Radyně, 2012) 

Koncept Mikroregionu Radyně se tedy naprosto ztotožňuje s vizí navrhované 

cyklotrasy, neboť by se podílela na podpoře pohybových aktivit občanů z celého širšího 

okolí. Mikroregion Radyně má již částečnou zkušenost s realizací obdobných projektů, 

kdy v roce 2009 s pomocí obdržené dotace z Plzeňského kraje implementovala 

v 6 obcích vybavení pro rozvoj turistiky (krytá sezení pro turisty, lavičky, stojany na 

kola, turistické tabule s mapou mikroregionu). (Seznam získaných dotací, 2012) 

OÚ Nezvěstice, popř. Mikroregion Radyně by mohl požádat o dotaci na zrealizování 

cyklostezky v rámci stejného programu jako u projektu koupaliště, tzn. za pomoci 

regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 v oblasti podpory 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zaměřením na výstavbu cyklostezek 

včetně doprovodné infrastruktury a značení. Z tohoto strukturálního fondu by mohla být 

poskytnuta dotace až do výše 92,5% nákladů. (11. výzva ROP Jihozápad - oblast 

podpory 3.1 B - Výstavba turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení, 

2010) 

Jako doplňující zdroj by bylo vhodné využít program Podpora rozvoje cykloturistiky 

a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji vyhlášený Plzeňským krajem. Na výstavbu by 

kraj mohl přispět částkou v rozmezí 200 – 800 tis. CZK. Zbývající část nákladů by obec 

uhradila ze svých vlastních prostředků. (Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 

dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012, 2012) 
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Závěr 

V první kapitole jsme se seznámili s významem pojmu sport a s pohledem na něj 

v průběhu času. V další části jsme si vysvětlili, že z důvodu existence veřejných statků, 

externalit, asymetrických informací a monopolů dochází k tržnímu selhání v oblasti 

sportu. Statky tělesné kultury a sportu jsme rozlišili podle charakteru jejich spotřeby na 

čistý soukromý statek, smíšený statek a čistý veřejný statek. Dále jsme si definovali 

problematiku externalit a nedokonalé konkurence ve sportovní oblasti, kterou jsme 

aplikovali na konkrétních praktických příkladech. Přesvědčili jsme se, že sport je 

významnou součástí národního hospodářství, kdy se v zemích EU podílí 3,7% na HDP 

a zaměstnává až 5,4% pracujících. 

Druhou kapitolu jsme věnovali financování sportu v zemích EU. V rámci této části jsme 

porovnali veřejné výdaje ČR do sportovní oblasti s výdaji ostatních členských států. 

Česká republika skončila pod hranicí 20 EUR na obyvatele, v rámci analýzy se tak 

umístila s třetími nejnižšími výdaji. 

Třetí kapitola se zabývala financováním sportu v ČR. V rámci této části byl představen 

vícezdrojový systém financování sportu, kde z 63,8% převažují zdroje soukromého 

sektoru. Předložená analýza MŠMT dokázala, že sportovní prostředí je čistým plátcem 

státního rozpočtu se saldem 1,1 až 3,7 mld. CZK. Značnou pozornost jsme věnovali 

financování sportu z veřejných zdrojů, konkrétně financování z prostředků státního 

rozpočtu, z rozpočtů krajů měst a obcí a z fondů EU. Největší prostor byl věnován 

představení dotačních programů státního rozpočtu, které se dělí na dvě základní 

skupiny, a to na investiční a neinvestiční. Přiblížili jsme si i financování ze soukromých 

zdrojů, které zaujímají poněkud široké spektrum možností podpory. Okrajově jsme si 

vymezili finanční zdroje sportovních klubů, pozornost jsme věnovali financování této 

oblasti z výtěžku loterijních společností včetně analyzování současného problému 

Sazky, a.s. Prostor byl vymezen finančnímu zajištění sportu z prostředků domácností 

a uveřejněna byla i podpora sportovního odvětví ze strany velkých podniků a firem. 

Čtvrtá kapitola byla zacílena na podporu sportovních aktivit v obci Nezvěstice. Po 

seznámení s hospodařením obce jsme detailně analyzovali výdaje, které obec vynaložila 

v průběhu let na sport. Obdobně byly představeny i příjmy, které obec z této oblasti 
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získává. Tyto informace dále posloužily pro vzájemnou komparaci, v níž obec 

Nezvěstice vzešla jako absolutní plátce sportovního prostředí. Iniciativu pořádání 

sportovních akcí přebírají sportovní organizace, na jejichž činnost jim obec ročně 

přispívá. V této části jsme analyzovali vývoj výše příspěvků v průběhu posledních 

několika let. Další část této kapitoly se orientovala na již uskutečněné projekty, které 

značným způsobem obohatily život občanů a představeny byly projekty plánované. Na 

závěr byla navržena dvě opatření, která se opírají o výsledky internetového průzkumu. 

Prvním je rekonstrukce areálu koupaliště a druhým výstavba cyklistické trasy. 

Cíle práce byly tedy splněny. Ačkoliv zákon obcím ukládá vymezit část prostředků ze 

svého rozpočtu pro rozvoj sportu na jejich území, není tato povinnost blíže 

specifikována. Obce tedy od státu dostávají určitou sumu peněz, ale je pouze v jejich 

pravomoci, jak velkou část vyhradí pro sport. Nezvěstice s ohledem na svoji rozlohu 

výrazným způsobem podporují sportovní aktivity v obci. Ročně ze svého rozpočtu 

vynaloží v průměru 4,6% na pokrytí běžných výdajů spojených se sportem. Navíc 

v posledních několika letech obec rozšiřuje sportovní možnosti, když rekonstruuje stará 

a nevyhovující a zároveň staví nová sportovní zařízení, čímž následně dochází ke 

zkvalitňování sportovního vyžití občanů. Tyto plány by nešly zrealizovat bez 

poskytnutých účelových dotací. 
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Abstrakt 

PYŠNÁ, M. Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech. 

Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 76 s., 2012 

Klíčová slova: financování, sport, zdroje financování, obec, veřejné výdaje 

Práce pojednává o způsobu financování sportu v České republice. V teoretické části je 

vysvětleno, proč dochází k tržnímu selhání v oblasti sportu a jednotlivé příčiny jsou 

blíže definovány. Následně je vymezen hospodářský význam sportu. Ve druhé kapitole 

jsou srovnány veřejné výdaje ČR do sportovní oblasti s výdaji ostatních členských států 

EU. Navazující kapitola se zabývá financováním sportu v ČR. Velká pozornost je 

věnována financování sportu z veřejných zdrojů, především dotačním programům 

státního rozpočtu. Poslední kapitola se zaměřuje na podporu sportovních aktivit 

v konkrétní obci. V této části je analyzován vývoj sportovních výdajů obce v posledních 

několika letech. V závěru této bakalářské práce jsou navržena možná opatření, která by 

zvýšila kvalitu sportu v obci. 

 



 

Abstract 

PYŠNÁ, M. Development and analysis of support of sports activities in villages and 

towns. Bachelor thesis. Pilsen: University of West Bohemia Faculty of Economics, 

76 p, 2012 

Key words: funding, sport, sources of funding, village, public expenditure 

The thesis deals with way of sports funding in the Czech Republic. In the theoretical 

part it is explained, why there are the market failures in the area of sport and the 

particular causes are defined in detail. Afterwards author defines the economics 

importance of sport. In the second chapter are compared the public expenditure of 

Czech Republic to the sports area with the expenditures of other member countries EU. 

Next chapter deals with sports funding in the Czech Republic. Considerable attention is 

devoted to public sources of finance for sport, especially to grant programs of state 

budget. The last chapter focuses on the support of sports activities in the particular 

village. In this part author analyzes development of sports expenditures of village in the 

last few years. At the end of the bachelor thesis are proposed possible measures to 

increase the quality of sport in the village. 


