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Úvod  

Tato bakalářská práce se věnuje analýze financování sportu v Rokycanech. 

V posledních letech lze sledovat stále se zvyšující zájem obyvatel trávit svůj volný čas 

aktivně, starat se o své zdraví a udržovat se v kondici právě prostřednictvím sportovní 

činnosti. Ať již je motivace občanů pro provozování sportu jakákoliv, společným cílem 

všech sportovních spolků a města je dodat sportovcům prožitek, díky kterému naplní 

své potřeby seberealizace. Nezanedbatelným hlediskem je i finanční dostupnost sportu. 

Úkolem města je v tomto ohledu spravedlivé a účelné rozdělení dotací, které umožní 

nestátním neziskovým organizacím (zpravidla spolkům) organizovat aktivity ve 

sportovních odvětvích, která jsou u občanů oblíbená, ale v mnohých případech jsou 

finančně náročná. Finanční podpora sportovních spolků ze strany orgánů územní 

samosprávy jim umožňuje snížit celkové náklady, a tím přispívá k rozvoji sportu 

v daném městě nebo obci. Důležitým aspektem je také co největší různorodost při 

poskytování dotací a následné zajištění finanční podpory ve sportu pro většinu občanů 

města Rokycany.  

Velkou problematikou dnešní doby je trávení volného času mládeže. Spousta žáků je 

méně obratná, pohyblivá a v horším zdravotním stavu, než tomu bylo u jejich 

vrstevníků před 10 a více lety. Bohužel v dnešní době není výjimkou nadváha a obezita 

u dětí, způsobená právě nedostatečným pohybem. Lákadel a hrozeb pro mládež je stále 

víc, ať se již jedná o trávení volného času u počítače, televize a podobných 

vymožeností, které by měly být omezovány. Především u dětí jsou velkým „žroutem“ 

volného času. Od raného dětství by měly být vedeny k zodpovědnosti a nastavení 

pravidel, co se týče jeho využívání. Právě z tohoto důvodu by měly být sportovní spolky 

věnující se práci s dětmi a aktivnímu využití jejich volného času finančně podporovány 

ze strany města a ostatních subjektů. Sport je důležitý prvkem ve výchově dětí nejen 

z důvodu pohybových, ale i pro celou řadu sekundárních pozitivních vlivů, které mají 

příznivé dopady na další život. V neposlední řadě sport přispívá k socializaci dětí a 

mládeže, uznávání autorit a respektování pravidel. Vede mládež k plnění povinností        

(např. pravidelná docházka na tréninky), vzbuzuje v mladých sportovcích ctižádost po 

co nejlepších výsledcích a učí je další pozitivní základy. Tyto vlastnosti a návyky mají 

vliv i na budoucí život dítěte. Pokud si tyto základní pravidla jednou osvojí, zůstanou 

v něm zakořeněné navždy.  
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V zájmu celé společnosti je potřeba vést děti ke sportu a trávení volného času aktivně. 

Pomoci k tomu mohou právě finanční prostředky z městských rozpočtů, díky kterým je 

možné udělat sport finančně dostupnější, zajímavější a zvýšit tím i jeho propagaci. 

Pokud dochází k uspokojení dospělých občanů při provozování sportu a výchově 

mládeže vedoucí nejen k dosažení co nejlepších výsledků, ale zejména k pravidlům fair 

play, jsou tyto prostředky použity účelně. 

Práce se v teoretické části zabývá motivací občanů při trávení volného času, věnuje se 

jednotlivým trendům, jak trávit volný čas prostřednictvím sportovního vyžití a hledá 

pozitiva, která to přináší občanům. V praktické části práce je blíže analyzováno, jakou 

formou je podporován sport a spolky věnující se sportovní činnosti v městě Rokycany. 

Součástí práce je finanční kalkulace počátečních výdajů nutných pro provozování 

sportu v Rokycanech, která může pomoci rodičům vybrat sportovní odvětví podle 

finančních prostředků vynaložených pro daný sport. 

Cílem této práce je analyzovat financování sportu v Rokycanech se zaměřením na 

financování z dotačních programů města Rokycany a ze získaných poznatků zjistit, zda 

jsou finanční prostředky vynakládány účelně a zda směřují především do spolků 

věnující se práci s mládeží. Dílčím cílem je pomocí finanční kalkulace počátečních 

výdajů porovnat, který ze sportů je v současné době při provozování v Rokycanech 

nejméně finančně náročný. 
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1 Definice sportu 

1.1 Základní definice a subsystémy tělesné kultury 

Tělesnou kulturu je možné definovat jako část kultury a kulturního dědictví národa. Své 

kořeny má v kinantropologii, která vychází z řeckých slov kin=pohyb, antropos=člověk, 

logos=věda. Tělesná kultura je sociokulturní systém, kde díky specifickým tělocvičným 

prostředkům člověk uspokojuje své biologické a sociální potřeby s pozitivním dopadem 

na jeho fyzický a psychický stav. V rámci těchto aktivit dochází mimo jiné 

k socializaci, vytváření a upevňování interpersonálních vztahů. S tělesnou kulturou 

nebo s některými z jejich subsystémů se setkal ve svém životě každý člověk. Tělesnou 

kulturu rozdělujeme v základním členění na 3 typy a těmi jsou Tělesná výchova, Sport a 

Pohybová rekreace. (Hobzy a kol, 2006) 

„Tělesná výchova se uskutečňuje během pedagogického procesu, v němž se využívá 

jako hlavní prostředek tělesných cvičení, sloužící k všestrannému zdokonalování 

člověka a k rozvoji jeho osobnosti. V rámci tělesné výchovy není kladen důraz na 

výkon, ale spíše na výchovnou část.“ (Hobza a kol, 2006, s. 9) 

„Sport – rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu ve 

vrcholové podobě, prováděna i jako profese. Plní funkci zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnost ke skupině. 

Základní dělení sportu je na individuální a kolektivní. Sport se dále dělí na relaxační, 

vrcholový a výkonnostní.“ (Hobza a kol, 2006, s. 9) 

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

intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. Jde o činorodý a rozvíjející se koncept 

využití volného času, o harmonické utváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, 

psychické i psychosociální oblasti. Přitom musí naplňovat představy a uspokojovat 

potřeby těch, jimž je určena – odpočinek, zábava, vzdělání. “ (Hobza a kol, 2006, s. 9) 

Obrázek č. 1 uvádí rozdělení tělesné kultury v České republice (Hodaň, 1997). 
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1.2 Volný čas a jeho využití 

Volný čas představuje tu část dne, kterou jedinec nevěnuje povinnostem typu 

vzdělávání či zaměstnání. Volný čas lze charakterizovat jako dobu, kdy se jedinec 

věnuje sportovnímu či kulturnímu vyžití. Jedná se o určitou formu odpočinku od 

každodenních povinností. Pro zdravý životní styl je třeba zvolit správný druh trávení 

volného času - např. při zdlouhavém, sedavém zaměstnání se uchýlit ke sportovním 

aktivitám a naopak. (Pávková a kol, 2002) 

Volný čas je individuální doba, která se u každého člověka liší délkou a také způsobem 

trávení. Volný čas můžeme definovat jako úsek dne, který nám zbývá po práci, spánku a 

splnění všech biologických a fyziologických potřeb. (Pávková a kol., 2002) 

Ve volném čase se věnujeme činnostem, které nás baví, máme je rádi, určitým 

způsobem naplňují naše sny a v neposlední řadě nám přináší radost a uvolnění. Jsou to 
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Obrázek 1 – Rozdělení tělesné kultury v ČR 

Zdroj: Hodaň, 1997 
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činnosti, které chceme a můžeme provozovat v daný čas. Dále tu pak máme povinnosti, 

které musíme vykonat, ať chceme či nechceme. Co někdo vnímá jako volnočasovou 

činnost, která ho naplňuje, může být pro druhého nutná povinnost. 

Každý člověk se může svobodně rozhodnout, jak bude trávit svůj volný čas a kterým 

aktivitám se bude věnovat. Svůj volný čas a jeho využití lidé přizpůsobují také svému 

okolí jako například dětem, rodičům, přátelům, a jeho využívání ukazuje, jaký životní 

styl preferujeme. Optimální je vnést rovnováhu mezi povinnosti a volný čas. Volný čas 

a aktivity v této době se v základním členění dělí na aktivní a pasivní. Tato práce je 

zaměřena na problematiku aktivního trávení volného času formou sportovních aktivit.  

V případě aktivního trávení volného času určitou sportovní aktivitou se zde prolínají 

různé důvody a motivace, proč tuto činnost vykonávat. Jednou ze složek je sportovní 

motivace, kdy jedince uspokojuje podání sportovního výkonu a hnacím motorem v jeho 

další činnosti je postupné zlepšování a zdokonalování. Dalším faktorem je udržení a 

zlepšení mezilidských vztahů, kdy člověk tráví volný čas ve skupině osob se stejným 

zájmem, a tímto sdílí své zážitky a emoce ze hry. Nejčastěji je tato forma uspokojována 

návštěvou sportovního klubu nebo kolektivního sportu - a to s určitou pravidelností. 

(Pávková a kol., 2002) 

Zájmová činnost strávená aktivním sportem přispívá k fyzické a psychické odolnosti. 

Pravidelným prováděním určité specifické činnosti je dokázáno, že dochází k jejímu 

zdokonalování a zlepšování, což má velmi dobrý vliv na psychickou pohodu člověka. 

V případě opakování aktivity jednou týdně se nemůžeme zlepšovat a do dalšího 

opakování této činnosti jsme schopni část nově nabytých dovedností zapomenout, při 

provozování činnosti 2x týdně si znalosti a dovednosti udržujeme na stále stejné úrovni, 

při opakování činnosti 3x týdně a víckrát jsme schopni nabývat nové zkušenosti a 

zdokonalit své dovednosti. Tato četnost a následné zlepšení vlastních schopností se 

projevuje především na fyzické odolnosti. Psychická část jako jsou emoce a radost 

z provedené aktivity zůstávají stejné při jakékoliv četnosti provozování aktivit v týdnu. 

Může dojít k nárůstu prožitku a emocí v závislosti na tom jak jsme úspěšní, spokojení 

s naším pokrokem v dané aktivitě a především, zda nás aktivita baví a děláme jí rádi. 

(Votík, 2005) 
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V dnešní době je patrný obrovský nárůst trávení volného času formou sportu, ať už 

rekreačního nebo výkonnostního. Největší boom nastal v posledních letech především 

v oblasti fitness a s tím spojeného zdravého životního stylu. Kultura fitness se uchytila 

především u mladých lidí v produktivním věku, kdy se tomuto druhu cvičení věnuje 

jejich velká část. Jen ve výjimečných případech bychom narazili na člověka ve věku do 

30 let, který nikdy nebyl ve fitness centru, a o moc méně není těch, kteří se tomuto 

sportu nevěnují s určitou pravidelností. Jelikož je v dnešní společnosti kladen mnohem 

větší důraz na fyzické předpoklady člověka, stále více lidí se snaží strat o své tělo. Být 

fit a ve formě je v módě napříč všemi generacemi. 

Faktory, které ovlivňují růst a vývoj průmyslu, v tomto případě sportovního a činností 

spojených s ním, jsou více než zřejmé. V prvé řádě narůstá počet nových sportů a 

rekreačních aktivit. Dále se zvyšuje počet institucí věnujících se specifickým sportům a 

sportovním aktivitám. Tyto instituce se pomalu transformují z jednoúčelových 

k víceúčelovým. Typickým příkladem takovéto instituce je fitness centrum, squash, 

víceúčelový povrch na tenis, florbal, badminton atd. v jedné budově. (Čáslavová, 2009) 

Všechny tyto výše zmíněně skutečnosti jsou následkem většího množství volného času, 

který lze využít ke sportovnímu vyžití a uspokojení svých potřeb. Nárůst volného času 

způsobila především změna životního stylu, kdy lidé nemají žádné další povinnosti 

kromě práce, jako tomu bývalo v minulosti. Ačkoliv tento trend v České republice není 

tak výrazný, je nesporné, že nárůst volného času zvyšuje zájem a zapojení ve sportu. 

Dříve lidé ve volném čase pracovali převážně na své zahradě a věnovali se zvelebování 

domácností. V dnešní době, kdy převažuje trend stěhování do měst a bytů a zakládání 

rodin až v pozdějším věku, se domov pro velkou část populace stává pouze místem 

k přespání. Důvody k zušlechťování našeho domova a zázemí tedy nejsou tak důležité, 

neboť v něm trávíme čím dál méně času. Ten většina lidí raději využije k vykonávání 

sportovní aktivity. Tato definice platí především pro mladší generaci žijící single nebo 

páry bez dětí. 

Pro občany v produktivním věku je naopak typické zakládání rodin, a s tím spojené 

přesídlování z center na venkov a do satelitních měst. Následkem jsou také větší 

finanční náklady na život rodiny a její zabezpečení. Lidé jsou zatíženi hypotékou, 

vynakládají prostředky pro své děti, a tím pádem tráví více času v práci, aby měli 

dostačující příjmy. I přesto si v poslední době stále více obyvatel této skupiny snaží 



13 

 

najít pár hodin volného času týdně, který věnují aktivnímu trávení například formou 

rekreačního sportu. Takto strávený aktivní odpočinek pomůže člověku v jeho fyzickém 

i psychickém zdraví a přispívá k mentální odolnosti, což je především pro občany 

v produktivním věku důležité pro odbourávání každodenního stresu. 

1.3 Sport jako ekonomický statek 

1.3.1 Statek v ekonomické rovině a rozdělení statků 

„Pojem statek patří k základním ekonomickým kategoriím, statek je názvem 

z neoklasické ekonomie. Statek je ve své fyzické podobě (nebo jako služba) určen ke 

spotřebě a má specifickou schopnost přinášet užitek a uspokojovat potřeby. Statkem 

může být vše, co nám dokáže zvýšit užitek. Protikladem ke statku jsou statky 

nežádoucí, které nám mohou užitek snížit.“ (Hobza a kol 2006, s. 18) 

Jak uvádí Hobza, statky se liší podle jejich specifických vlastností a je zde tedy více 

kritérií jejich rozdělení.  

Podle vzácnosti:  

vzácný – statku je pouze omezené množství a spotřebitelé za něj platí. Vzácného 

statku není tolik, abychom dokázali uspokojit veškerou poptávku po tomto statku, 

musíme za něj tedy platit. 

 volný – množství je neomezené a statek je volně dostupný všem, kdo mají 

zájem, pokud je zdarma jedná se o statek volný. Volný statek je v případě že ho máme 

dostatečné množství k uspokojení všech, je nám užitečný a nemusíme za něj platit. 

 

Podle užitku:   

žádoucí – spotřebitel tento statek vyhledává a přináší mu užitek, není zde jasně 

vyhraněno, co je žádoucí a co nežádoucí, co jednomu spotřebiteli může přinášet užitek, 

může naopak jinému užitek snižovat 

 nežádoucí – spotřebiteli snižuje užitek. Příkladem může být, když je člověk 

alergický na určitou potravinu. Statek (potravina), na kterou je alergický, je pro něj 

nežádoucí. (Hobza a kol, 2006) 
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V teorii o statcích nesmíme opomenout také substituty a komplementy, které jsou 

nedílnou součástí většiny statků. Substituty jsou takové statky, které mohou být 

zaměněny za jiné a přinesou nám stejný nebo podobný užitek. Typickým příkladem pro 

substituty jsou například rohlík a houska. Růst ceny jednoho statku nám zvyšuje 

poptávku po druhém statku. Substitut, ke kterému můžeme být donuceni v důsledku 

nárůstu ceny je například zvýšení ceny ve fitness centru, které navštěvujeme. V tomto 

případě nám bude substitutem jiné fitness centrum, které nám přinese stejný užitek. Pro 

potřeby této práce lze vysvětlit na určité sportovní aktivitě. Příkladem může být, pokud 

si člověk chce jít zaběhat, ale venku je nepříznivé počasí. Místo toho si půjde zaplavat 

do bazénu a přinese mu to stejný užitek jako běh. Pozor ovšem na rozdělení substitutů, 

kdy co pro jednoho člověka může být substitut, pro druhého nepřinese takový užitek 

jako původní aktivita. V případě, že člověk neumí plavat, plavání pro něj není substitut 

za běhání.  

Komplementy jsou statky, které nám doplňují dané statky, abychom je mohli 

spotřebovat a měli z nich užitek. Růst ceny jednoho z komplementů snižuje zájem o oba 

statky. Typickým komplementem je auto a benzín. V případě nárůstu cen benzínu 

snížíme jeho spotřebu, tím pádem i omezíme jízdu autem, a budeme hledat jinou 

alternativu (substitutem může být jízda MHD, ale pouze v krajním případě). 

Komplementem ve sportovním odvětví je sportovní výstroj nebo náčiní k provozování 

určitého sportu. Cena hokejové výstroje nepatří mezi nejlevnější a pro velkou část 

rodičů může být finančně neúnosné dlouhodobě podporovat svoji ratolest v tomto 

sportu. Tím pádem se snižuje zájem o tento sport v důsledku drahého komplementu 

(hokejové výstroje). 

1.3.2 Rozdělení statků ve sportu 

Sport je činnost, která všeobecně přispívá ke kultivaci lidského potenciálu a to jak po 

fyzické tak také po psychické stránce. Sport a jeho provozování je velmi časově 

náročné, je tedy velmi žádoucí, aby se mu věnovala především mládež, kdy kromě 

uspokojení fyzických potřeb dochází k naučení a osvojení základů fair play a dalších 

důležitých návyků. Mezi hlavní funkce patří výchovná, kdy sport pomáhá k utváření 

osobnosti člověka a dochází k osvojení zásad a norem chování, které mohou vést 

k celkovému nabytí nových pozitivních vlastností. Sport a životní styl spojený 

s provozováním jakéhokoliv sportu je také výbornou prevencí pro mládež, především 
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v době puberty, kdy vyplní svůj volný čas sportovní aktivitou a lépe odolává negativním 

vlivům společnosti (kouření, alkohol, drogy). (Peková, 2008) 

Jedním z hlavních ekonomických aspektů je spotřeba našeho volného času sportovní 

aktivitou. Jak se říká „čas jsou peníze“, musíme tedy pečlivě zvážit, zda nám sportovní 

aktivita dodá větší užitek, než kdybychom tento čas trávili v práci a za tento čas dostali 

určitou finanční odměnu. Zde je u každého člověka rozdílná potřeba finančních 

prostředků oproti uspokojení svých fyzických a psychických potřeb při provozování 

sportu. Obecně má každý určitou hranici finančních prostředků, která ho uspokojí 

natolik, že už svůj další volný čas nemusí věnovat práci, ale sportovním aktivitám. 

Sport jako statek dělíme podle toho, kdo je hlavním nositelem nákladů na určitou 

sportovní aktivitu. V základním členění sport dělíme na: čistý veřejný statek, smíšený 

veřejný statek, privátní statek. (Hobza a kol, 2006) 

Čistý veřejný statek -  vzhledem k tomu, že sport blahodárně působí na fyzickou i 

psychickou stránku člověka, regeneraci fyzických a duševních sil, stát podporuje 

sportovní činnost občanů. Snaží se tedy v rámci možností vytvářet pro své občany čisté 

veřejné statky, kdy základní podmínkami pro vymezení veřejného statku jsou:  

a) nevylučitelnost ze spotřeby 

V tomto případě znamená, že občana není možné omezovat ve sportu. Toto 

pravidlo platí jen u určitých druhů sportů. Příkladem mohou být turistika ve 

volné krajině, běh v lese, lyžování, kdy při vykonávání není nikým omezován ve 

spotřebě, a ani svojí spotřebou neomezuje jiné spoluobčany, kteří mají zájem 

tuto aktivitu též provozovat.  

 

b) Nedělitelnost ve spotřebě 

U čistých veřejných statků většinou neznáme lokalizaci a počet spotřebitelů pro 

daný statek. V praxi se může stát, že v jednu chvíli bude chtít statek využívat pro 

svoji potřebu více sportovců, než je kapacita. U sportu musí dojít k vhodnému 

sladění místa a času pro provozování určitých sportů. Klíčem může být 

vytvoření časového harmonogramu využití tělocvičen a hřišť financovaných 

z veřejných zdrojů. 
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c) Nulové mezní náklady na další spotřebu 

Tato podmínka platí pouze u některých sportů. Většinou platí, že náklady na 

provoz a údržbu sportovních zařízení jsou stejné a nezávisí na počtu zájemců. 

Sportoviště mají spíše opačný problém, a tím je jejich nedostatečné využití. 

Sport jako smíšený veřejný statek – Mnohé statky vyskytující se v tělesné kultuře jsou 

zařazeny mezi statky smíšené a statky pod ochranou. Ke smíšeným statkům tělesné 

kultury, jako např. veřejné zimní stadiony, veřejná koupaliště, veřejné stadiony atd. 

patří nevylučitelnost ze spotřeby. Tyto statky jsou spotřebovávány kolektivně, vykazují 

však při naplnění efekt přetížení. Dělitelnost spotřeby je u tohoto druhu statků 

evidentní. Je řada druhů jak individuálních, tak kolektivních sportů, kde rostoucí počet 

provozovatelů příslušného sportu (spotřebitelů příslušného statku) snižuje kvalitu 

poskytovaného statku. (Hobza a kol, 2006) 

Kvalita může být snížena například velkým počtem lyžařů na sjezdovce nebo velkým 

počtem bruslařů na volném bruslení. Rozhodující je úroveň mezních nákladů.   

Chceme–li zachovat stále stejnou kvalitu poskytovaného statku, musíme při zvýšeném 

počtu spotřebitelů rozšířit naši nabídku, např. výstavbou nového kluziště. Více 

spotřebitelů než umožňuje kapacita, lze také rozvrhnout pomocí časových 

harmonogramů, kdy bude sportoviště využívat vždy určitý počet spotřebitelů a nebude 

docházet ke snížení kvality. Situaci lze také řešit pomocí zpoplatnění této služby 

(sportovní aktivity), kdy poplatek může odradit některé spotřebitele od uspokojení své 

potřeby tímto statkem (zavést vstup na volné bruslení). 

Sport jako soukromý statek 

Sport jako soukromý statek se vyskytuje když: 

 Jeho spotřebitel se nehodlá podřídit určitým omezením, jež souvisí se spotřebou 

veřejných statků (splnit časové podmínky ve spotřebě, snížená kvalita 

provozování na veřejném sportovišti) 

 Je o daný statek, resp. sport příliš vysoký zájem a není v možnostech veřejných 

rozpočtů zajistit produkci, resp. spotřebu daného statku v požadovaném rozsahu 

 Jde o takový druh sportu, jehož provozování je finančně vysoce náročné a 

výdaje na jeho provoz neodpovídají celospolečenskému užitku (např. 

vybudování tenisového hřiště v obci, kde jsou dva tenisté.) (Peková, 2008) 
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Pro lepší vysvětlení zde máme tabulku podle Baileyho. Tabulka č. 1 nám ukazuje 

specifika každého typu statku a pro potřeby našeho rozdělení je postačující. 

Tabulka 1 – Charakteristika statku podle Baileyho 

Typ statku Čistý veřejný 

statek 

Smíšený statek Statek pod 

ochranou 

Čistý 

soukromý 

statek 

Kdo získává? Všichni 

členové 

společnosti 

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 

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: Bailey In (1998) 

1.3.3 Ekonomické hodnocení spotřeby ve sportu 

Provozování sportu a nabízení sportovních aktivit ve formě různých druhů statků, které 

uspokojují naše potřeby, má své výhody i nevýhody. Provozovatel, ať již je to stát, obec 

či jimi financované organizace, zajišťuje provoz určitého sportu bezplatně a to jako 

čistý veřejný statek nebo za snížené náklady jako smíšený veřejný statek, má možnost 

rozhodovat o druhu sportu, místě provozování a dalších podmínkách, za jakých se bude 

provozovat. 
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Z makroekonomického hlediska je důležité provozovat určité druhy sportu především 

z důvodu ovlivňování národního hospodářství a vytváření nových stabilních pracovních 

míst (v ČR asi 20 000 pracovních míst). 

Jedná se například o: výrobce sportovního vybavení, prodejce sportovního vybavení, 

provozovatele sportovních zařízení, pořadatele a organizátory sportovních akcí, prodej 

občerstvení na sportovních akcích, provozovatele zařízení pro sportovní turistický ruch, 

činnost sdělovacích prostředků. (Peková, 2008) 

Spotřeba uvedených skupin statků záleží také na nabídce a poptávce po jednotlivých 

druzích sportu a také na tom, zda je možné tento sport provozovat v dané době na 

daném místě. Poptávka a nabídka sportů se netýká pouze aktivních, ale také pasivních 

účastníků, kteří se sportovních akcí a událostí účastní jako diváci, a jsou nedílnou 

součástí každého sportu. Obec by měla monitorovat i pasivní provozování sportu a 

respektovat zájmy občanů při rozdělování a přerozdělování finančních prostředků 

na jednotlivé druhy sportu z financí obce. 

1.3.4 Vstupy a výstupy ekonomického modelu investice do tělesné kultury 

V předchozích kapitolách byla vysvětlena motivace k využívání volného času sportovní 

činností a nyní se zaměřím na vstupy, které musíme při provozování určitého sportu 

přinášet, a výstupy, které nám tato činnost přináší. K vysvětlení dané problematiky 

použiji input-output model investic do tělesné kultury (ITK) v upravené podobě 

k analýze faktorů multiplikačního procesu. 

„Prostřednictvím vstupů do a výstupů z ITK dojde k poznání vlivů a faktorů, které 

model produkuje díky vstupům. Je využita produkční funkce k tomuto poznání a tato 

analogie je dalším zjednodušeným faktorem daného ekonomického modelu ITK“. 

(Hobza a kol, 2006, s. 101) 
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 Vstupy (input) do ITK jsou: práce (L), fyzický kapitál (K), lidský kapitál (H) a přírodní 

zdroje (N). Přírodními zdroji jsou považovány příznivé podmínky pro provozování 

tělesné kultury. 

Výstupy z ekonomického modelu ITK jsou produkty a služby tělesné kultury. Výstupy 

jsou nejvíce závislé na typu pohybových aktivit, které člověk provozuje, což znamená 

na práci (L) a lidském kapitálu (H). Ekonomicky přímo měřitelný výstup lze 

specifikovat jako ekonomický přínos ITK do HDP, zaměstnanosti a k saldu platební 

bilance země (a inflace). 

Podle Hobzy a kol, jsou dalším výstupem pozitivní externality, které sice nelze změřit, 

ale stojí za zmínku. Pozitivní externalita je výstup, kdy je prokazatelný vliv pohybových 

aktivit na:  

a) podporu zdraví člověka 

b) formování osobnosti člověka a jeho životních hodnot 

c) tvorbu a kvalitu sociálních vztahů. 

  

Práce (L), fyzický kapitál (K), lidský 
kapitál (H), přírodní zdroje (N) 

Investice do tělesné kultury (ITK) 

Ekonomicky 
přímo měřitelný 

vstup 
-HDP 

-zaměstnanost 
-saldo platební 

bilance 
-inflace 

Externality 
pozitivní 
-kultivace 
uchování 
lidského 

potencionálu 

Negativní 
externality 
-negativní 
zdravotní 

vlivy, doping, 
přetěžování 

-zneužití 
sportu 

input 

output 

Zdroj: Hobza a kol, 2006 

Obrázek 2 – Input – output model ITK 
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Následně jsou blíže popsány jednotlivé pozitivní externality z výše zmíněných bodů. 

ad. a) Podpora zdraví člověka je jedním z nejdůležitějších výstupů v oblasti pozitivních 

externalit při provozování tělocvičných aktivit. Je vědecky prokázáno, že v rámci 

prevence pravidelná pohybová aktivita přináší člověku pozitivní změny. Týkají se 

především pohybového, kardiopulmonálního systému a jsou doprovázeny také řadou 

metabolických dějů. Pravidelnou pohybovou aktivitou lze předcházet a snižovat riziko 

pro řadu neinfekčních onemocnění. V důsledku životního stylu každého člověka může 

vzniknout řada neinfekčních nemocí, které mají největší morbiditu (nemocnost) a 

mortalitu (úmrtnost). Mylná je představa lidí, kteří tvrdí, že zdraví člověka závisí na 

úrovni kvality zdravotní péče. Nejvíce může ovlivnit své zdraví každý člověk svým 

životním stylem a tím, jak se stará o své tělo. Mezi nejčastější hromadná neinfekční 

onemocnění, která jsou nazývána též jako civilizační, patří ischemická choroba srdeční, 

centrální mozková příhoda, cukrovka 2. typu a rakovina. 

ad. b) K formování osobnosti člověka a jeho životních hodnot, kdy osobnost nelze 

považovat za výjimečného jedince, probíhá během celého života. V případě osobnosti 

se jedná o souhrn hodnot, názorů a vystupování člověka, kdy tyto hodnoty můžeme 

nabývat též při provozování pohybové aktivity. 

ad. c) Tvorba a kvalita sociálních vztahů úzce souvisí s osobností člověka. Pohybové 

aktivity nám pomáhají k jednoduššímu začleňování do společnosti. Kvalita těchto 

vztahů je usnadňována různými formami učení a interakcí mezi jednotlivými účastníky. 

Velmi častým jevem jsou tělocvičné aktivity připravované pro mládež, které dětem plní 

nevyužitý čas, a tím se snižuje kriminalita a zločinnost. 

Dalším výstupem z ITK jsou externality negativní, které nám přinášejí užitek, ale při 

pohybových aktivitách může docházet také k výstupům, které žádný užitek nepřinášejí         

(nežádoucí statek). Každý někdy slyšel nebo se setkal se zvýšením výkonnosti pomocí 

dopingu, se zdravotními problémy v důsledku dlouhodobého přetěžování v určitém 

sportu nebo s jednorázovým úrazem při pohybové aktivitě. Může dojít také k narušení 

původního životního prostředí při organizaci a provozování pohybových aktivit 

(lyžování, motoristické závody v přírodě). Sportovní výkony mohou být zneužity ve 

prospěch prosazování určitých zájmů, které do sportu nepatří (Olympijské hry v Berlíně 

1936, které byly ovlivněny nacistickou propagandou). 

  



21 

 

Nejčastější negativní externality jsou:  

a) Negativní vlivy na zdraví člověka 

b) Negativní vlivy na životní prostředí 

c) Komercionalizace tělesné kultury 

d) Ostatní negativní vlivy 

ad. a) Negativním vlivem na zdraví člověka v důsledku pohybové aktivity je výskyt 

úrazu, který se nejčastěji stává při nerespektování signálů, které tělo vysílá. Velmi často 

je příčinou úrazu přetěžování, nesprávně prováděný sport či přecenění svých vlastních 

fyzických možností. V rámci vrcholového a výkonnostního sportu je nejvíce úrazů 

způsobeno dlouhodobým zatěžováním určitým specifickým sportem a následně 

nedostatečné věnování se prevenci před zraněním (regenerace, zařazení kompenzačního 

sportu, při kterém dochází k zapojení jiných častí těla a jinému pohybu než při námi 

vykonávaném sportu). Samostatným vlivem negativně působícím na naše tělo je 

doping, který se vyskytuje především na úrovni vrcholového sportu, ovšem v poslední 

době není výjimkou používání podpůrných látek i u výkonnostního sportu. Sportovci 

využívají doping pro zlepšení svých výkonů, kterých by bez podpůrných látek nebyli 

schopni dosáhnout nikdy, nebo až v delším časovém horizontu. Doping má velmi 

špatný vliv na fungování celého organismu a může být spouštěčem celé řady nemocí. 

ad. b) Dalším negativem, které přináší provozování pohybových aktivit a sportu, je 

špatný dopad na životní prostředí. Nejedná se pouze o znečištění nebo ničení životního 

prostředí přímo při vykonávání dané aktivity (turistika, cykloturistika, adrenalinové 

sporty, motoristické soutěže), ale musíme zde zahrnout i zásah do přírody v důsledku 

stavění nových urbanistických celků, kdy mohou být velkým problémem nevyužitá 

sportoviště po sportovních akcích, jako jsou Olympijské hry a různé mezinárodní 

šampionáty. Dále můžeme vyjmenovat negativa, jako např. znečištění vzduchu, půdy a 

vody. V důsledku materiálního vybavení dochází k nežádoucím odpadům, čerpání 

přírodních zdrojů, zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

ad. c) Komercializace sportu v posledních letech je čím dál větším tématem vlivem 

nárůstu uživatelů internetu a sociálních sítí. Zde se dá polemizovat, zda se jedná o 

negativní či pozitivní výstup, dále bude popsána negativní stránka komercializace. Sport 

může být použit ke komerčním účelům, a to především k propagaci země, regionů, 

měst, firem a různých značek. Do některých sportů zasáhla komercializace tak hluboko, 
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že je schopna ovlivnit jejich vývoj, rozšíření a pravidla. Může jít také o upřednostnění 

komerčních aktivit před samotným posláním a smyslem sportu. V posledních letech 

byly sportovcům uloženy vysoké pokuty v případě nezákonné propagace určité značky 

nebo myšlenky. Na Olympijských hrách je například zakázán jakýkoliv projev 

politického názoru. 

ad. d) Možným negativem může být také nerovnoměrné rozdělení užitku. K tomu 

dochází v případě, kdy realizace projektů prospívá a přináší užitek určité skupině 

obyvatel, a naopak druhé skupině může škodit. Příkladem v nedávné minulosti je 

zrušení atletické dráhy kolem fotbalového hřiště v Plzni. Přineslo to užitek fotbalovému 

klubu, kterému se v důsledku přestavby stadionu zvýšil komfort a užitek. Atletickému 

klubu naopak užitek klesl z důvodu zrušení jejich tréninkového areálu. Vyřešením 

problému byla výstavba nového stadionu, který byl primárně zrealizován pro potřeby 

atletického klubu. (Hobza a kol, 2006)  
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2 Organizace a financování sportu v České republice 

2.1 Organizace sportu v ČR na republikové úrovni 

V rámci státní správy je ústředním orgánem v oblasti sportu Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, které se dělí na dvě části. První část se věnuje rozvoji sportu 

na školách, vytváří směrnice pro tělesnou výchovu v rámci školní výuky a výzkumu. 

Druhá část pracuje se sportovními organizacemi a zodpovídá za reprezentaci země na 

sportovním poli. Dva poradní orgány ministerstva – Rada tělesné výchovy a sportu a 

Rada sportovní reprezentace se zabývají rozdělováním finančních prostředků pro sport. 

V minulosti se v rámci České republiky vytvářely dobrovolné sportovní organizace na 

základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Tento zákon byl k 1. 1. 2014 

zrušen. Sdružování občanů do nestátních organizací od 1. 1. 2014 upravuje zákon č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, který místo občanských sdružení zavedl novou právní 

formu – tzv. spolek. Tyto sportovní organizace jsou zaregistrovány jako občanská 

sdružení u Ministerstva vnitra a podle zákona č. 89/2012 Sb. jsou povinny se do 

stanoveného termínu transformovat na spolek nebo jinou právní formu, při nesplnění 

této podmínky bude jejich činnost ukončena. Všechna občanská sdružení nahradily 

spolky, které mohou být samostatně činné, nebo součástí organizací, které zaštitují 

jednotlivé sporty a aktivity v České republice. (Peková, 2008) 

Do roku 2013 byl nejznámější organizací Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), který 

má nyní volného pokračovatele Českou unii sportu (ČUS). ČUS vznikla v důsledku 

zadluženosti ČSTV  jako reakce sportovní veřejnosti na ztrátu společnosti SAZKA. 

Jak uvádí ČUS na svých webových stránkách mezi hlavní činnosti ČUS lze zařadit 

podporu sdružených subjektů na republikové, krajské a okresní úrovni. Zabývá se také 

správou vlastního i svěřeného majetku, administrací a distribucí části finanční podpory 

od státu, realizuje vlastní projekty, spolupracuje s ČOV a působí ve Sdružení 

evropských nevládních sportovních organizací. (ČUS, 2016) 

V každém kraji najdeme organizaci, která udržuje kontakt mezi sportovními kluby a 

vrcholnou organizací, a funguje též jako informační centrum v daném kraji. Sportovní 

kluby na místní úrovni vlastní 90 % sportovních zařízení a pořádají soutěže a rekreační 

sport na základě jednotlivých sportovních federací.  
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Zdroj: Hobza a kol 2006 

 

2.2 Financování sportu na republikové úrovni 

Sport a jeho financování na republikové úrovni je ošetřeno v zákoně č. 115/2001 Sb. ze 

dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

Zákon ošetřuje základní definici sportu a jeho postavení ve společnosti jako veřejně 
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prospěšné činnosti. Dále se zabývá povinnostmi Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v otázce sportu a celkového sportovního konceptu v ČR. Rozděluje úkoly 

ostatním orgánům a definuje povinnosti jednotlivých krajů a obcí, kde se jedná 

především o zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, včetně talentované mládeže a 

postižených občanů. Dalším jejich úkolem je zajištění a správa sportovních majetků ve 

svém vlastnictví a finanční podpora sportu ze svého rozpočtu. Zákon ve svém plném 

znění v příloze A. 

Pro potřeby této bakalářské práce jsou velmi důležité informace v § 6 tohoto zákona 

(Úkoly obcí; Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport), kde je 

právně ošetřeno, jaké povinnosti mají obce v oblasti sportu a sportovních celků na jejich 

území.  

V době psaní bakalářské práce Poslanecká sněmovna ČR projednávala návrh zákona, 

díky kterému se změní zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších 

předpisů. Novela zákona si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytovaných finančních 

prostředků z veřejného rozpočtu, kdy neinvestiční dotace budou primárně určeny pro 

sportovně talentovanou mládež, zdravotně postižené jedince, na údržbu a provoz 

sportovních zařízení pro sport, sportovní reprezentaci včetně podpory olympioniků a na 

pořádání významných sportovních akcí. (Parlamentní listy, 2015). 

Jedním z nejvýznamnějších přínosů novely zákona by mělo být uplatňování veřejného 

zájmu zavedením zákonné reglementace pořádání významných sportovních akcí 

v České republice, aby se předešlo neúčelnému vynakládání veřejných prostředků. 

V příloze B návrh novely zákona ve svém plném znění. 

Financování sportu v současné době prochází změnami, které v době zpracování práce 

nebyly pro veřejnost dostatečně přístupné. Některé zdroje neobsahovaly relevantní 

informace týkající se současné situace ve financování sportu na republikové úrovni. 

Sportovní spolky, které od 1. 1. 2014 vznikají podle zákona č. 89/2012 Sb., primárně 

nejsou určené k podnikatelské činnosti a vykazování zisku, a jsou v České republice 

nejčastěji financovány pomocí vícezdrojového financování. Vícezdrojové financování 

se rozděluje v základním členění na centrální a místní.  
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Ideálním stavem je, když se maximum zdrojů na financování sportu soustřeďuje do 

rozpočtů územních samosprávných celků (krajů a obcí), kde dochází k potencionální 

spotřebě těchto financí. 

Centrálním financováním se rozumí přísun finančních prostředků určených na sport 

přímo ze státního rozpočtu. Je dokázáno, že mezi podílem sportovního průmyslu na 

HDP a počtem lidí, kteří aktivně provozují pohybové aktivity, existuje přímá úměrnost 

a silná korelace. Čím více finančních prostředků stát vynaloží na sportování lidí, tím 

více lidí se věnuje sportu a tím vyšší podíl má sport na HDP. Díky tomuto poznání 

můžeme říci, že tyto prostředky vydané na podporu sportu nejsou výdaje do spotřeby, 

ale investice určená pro další ekonomický růst. V České republice se podle odhadů 1 Kč 

investovaná do sportu ze státního rozpočtu rovná až 3,55 Kč příjmů zpět do veřejného 

rozpočtu. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů veřejných rozpočtů jsou odvody 

generované z výnosů loterií, které jsou právně ošetřeny příslušnými zákony o loterijních 

společnostech. Výnosy z loterií jsou velmi úzce spjaty se sportem. Podle loterijního 

zákona je odváděno z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení 80 % do 

rozpočtů obcí a zbývajících 20 % do státního rozpočtu. Odvod z loterií a jiných 

podobných her bez dílčího odvodu z automatů a her náleží ve výši 30 % do rozpočtů 

obcí a 70 % do státního rozpočtu. 

2.3 Financování sportu na místní úrovni 

Místní financování probíhá z rozpočtů územních samosprávných celků a dělí na 

financování z rozpočtu krajů a rozpočtu obcí. Kraje přispívají na celkové financování 

sportu v průměru 1,5 % z celkových investic do sportu. Podpora sportu ze státních a 

veřejných rozpočtů tvoří 15 % z celkového objemu finančních prostředků 

investovaných do sportu. Z celkových výdajů z krajských rozpočtů jde na sport pouze 

28 % na podporu činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, ze kterých je část 

určena pro vrcholový sport a reprezentaci kraje ve sportu. Každý kraj má svůj vlastní 

plán a koncepci, jak řešit rozdělování finančních prostředků určených na sport. Většinou 

ovšem zůstane pouze u plánů, které jsou v praxi téměř neproveditelné z různých důvodů 

(např. nedostatek financí). 

Z obecních rozpočtů se v průměru jedná o 14 % z finančních prostředků, které se 

celkem podílejí na financování sportu, na financování ze státních a veřejných zdrojů 

v průměru 69 %. 
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Z těchto finančních prostředků doputuje pouze 9 – 10 % na přímou podporu činnosti TJ 

a SK v obci. V České republice není žádným zákonem ani zvláštní normou určeno, 

kolik finančních prostředků by mělo být použito na podporu sportu, ani žádný 

společensky platný systém rozdělování peněz na sportovní činnost. Výše těchto 

příspěvků závisí na finančních možnostech a rozhodnutí představitelů obce. 
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3 Představení města Rokycany 

Město Rokycany se nachází 17 km východně od Plzně. Rokycany prochází železniční 

trať Praha – Plzeň – Cheb a leží též v blízkosti dálnice D5 Praha – Plzeň – Rozvadov. 

Díky těmto dopravním tepnám mají Rokycany ideální polohu pro obchod, ale také pro 

obyvatele, kteří cestují za prací a jinými aktivitami do jiného místa a naopak. Podle 

posledních dostupných dat, která byla Českým statistickým úřadem publikována dne 

1. 1. 2015, žije v Rokycanech zhruba 14 000 obyvatel. V Rokycanech mají občané 

všech věkových kategorií dostatečnou nabídku při využívání svého volného času 

pomocí volnočasových aktivit. Ať již se jedná o sportovní vyžití, na které je zaměřena 

tato práce, nebo o velké množství kulturních a uměleckých kroužků, které se věnují 

odlišnému způsobu trávení volného času. V minulosti bylo město Rokycany známé také 

díky výrobě světoznámých cyklistických kol Favorit. V neposlední řadě je nutné zmínit 

stále se zvyšující využívání přírody při odpočinku místními obyvateli, k čemuž velmi 

napomohly rekonstrukce parku U plzeňské brány (otevřen v roce 2012), Nového Parku 

u Rakováčku (otevřen v listopadu 2015) a vybudování inline dráhy kolem fotbalového 

stadionu a plaveckého areálu v roce 2015. 

Velmi důležitým aspektem, který je nutné vzít v úvahu v rámci této práce, jsou také 

obyvatelé přilehlých obcí u Rokycan, kteří do města jezdí za prací nebo právě za 

naplněním svých volnočasových potřeb. Jedním z důvodů, který může motivovat 

obyvatele k trávení volného času v Rokycanech, je širší a pestřejší nabídka kroužků a 

zálib jak pro děti tak i pro dospělé, nebo úplná domácí absence sportovního odvětví, 

které chceme provozovat. Velmi častým jevem v oblasti sportu je také přestup do týmu 

ve větších městech (v tomto případě Rokycany), který může přinést větší konkurenci a 

možnost účastnit se vyšších soutěží. Když se zaměříme na mládež plnící si svou 

základní školní docházku, opět se setkáme s trendem návštěvnosti škol v Rokycanech, 

kdy největší nárůst těchto studentů přichází v 6. ročníku základní školy vzhledem 

k činnosti rokycanského víceletého gymnázia. Je logické, že děti z přilehlých vesnic, 

které chodí do školy v Rokycanech, chtějí navštěvovat kroužky společně se svými 

vrstevníky ze školy. Další výhodou je také patrná časová návaznost, kdy většina 

kroužků začíná dětem hned po skončení výuky. Mezi sportoviště, která obyvatele či 

sportovní spolky využívají z důvodu absence daného sportoviště v jejich obcích, lze 

v Rokycanech zařadit víceúčelový areál Jižní předměstí s atletickou dráhou a umělou 
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trávou 3. generace. Dalším takovým sportovištěm je Zimní stadion, ve kterém nejen 

místní týmy využívají ledové plochy k pořádání tréninků a zápasů. I v létě je zde velká 

poptávka po ledové ploše, která je velmi vyhledávaným místem pro pořádání 

soustředění krasobruslařů. Plavecký bazén a městské koupaliště jsou též využívány 

širokou veřejností nejen z Rokycan. 

V době vypracování práce bylo potvrzeno vybudování venkovního fitness parku, který 

by měl být určen pro stále se zvyšující počet občanů, kteří se věnují posilování a fitness. 

Po jeho otevření bude možnost spojit tuto oblíbenou činnost s pobytem na čerstvém 

vzduchu. Přijetí tohoto projektu je výborný příklad, kdy zastupitelé města naslouchají 

novým trendům a přáním občanů, kteří se starají o své tělo a zdraví. Momentálně jsou 

vypracovány návrhy možných lokalit pro umístění fitness parku a během roku 2016 má 

dojít k realizaci těchto plánů. 
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4 Financování sportu v Rokycanech 

Financování sportu ze strany města Rokycany se dá rozdělit na dvě základní formy. 

Jednou z nich je financování Sportovních zařízení města Rokycany, kdy město 

provozuje na své náklady sportoviště a dává občanům možnost využívat je po většinu 

roku. Druhou formou jsou dotační programy města Rokycany, které jsou určeny 

především pro sportovní spolky. V únoru 2015 došlo k novele zákona 250 z roku 2000 

sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy tento zákon ošetřuje 

financování z rozpočtu obce, které je možné pouze formou dotačních programů. 

Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím dotací těmto spolkům jsou opět 

nepřímo poskytovány občanům, kteří jsou členy sportovních spolků a jejich pomocí 

provádějí svoji sportovní činnost. 

4.1 Sportovní zařízení města Rokycany 

V předchozí kapitole byla zmínka o sportovištích, která jezdí do Rokycan navštěvovat 

široká veřejnost z přilehlých i vzdálenějších obcí. Tato sportoviště jsou souhrnně 

nazývána Sportovní zařízení města Rokycany, spadají pod organizační složku města a 

jsou financovány a provozovány z rozpočtu města, které je má ve svém vlastnictví. 

Správce těchto sportovišť je Ing. Jaroslav Moravec. Sportoviště patřící do Sportovních 

zařízení města Rokycany: 

 Zimní stadion v Rokycanech 

 Plavecký bazén 

 Městské koupaliště 

 Městská veřejná sauna 

 Sportovní areál Jižní předměstí 

Zimní stadion začal být budován v roce 1973 a slavnostně byl otevřen v roce 1974. V té 

době byl zimní stadion bez střechy, která byla dostavěna v roce 1978. V roce 2005 

prošel zimní stadion nákladnou rekonstrukcí, kdy došlo k opravě celé budovy. 

V přilehlé blízkosti je ubytovna (v majetku města) a hotel (v majetku soukromého 

vlastníka), ve kterém se mohou ubytovat sportovci při různých soustředěních a 

zápasech. V posledních letech je Zimní stadion v Rokycanech vyhledávaným místem 

pro srazy mládežnických hokejových reprezentací České republiky a také pro 

soustředění krasobruslařských klubů ze zahraničí (Německo, Rakousko, Rusko). 
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Stadion během roku využívají hokejové týmy z Rokycan a okolí, jedná se o týmy, které 

ve svém městě nemají vlastní zastřešené kluziště, dále krasobruslařský klub a základní 

školy v rámci tělesné výchovy. Pro občany je pořádáno volné bruslení pravidelně 

každou neděli a vstupné je 30,- Kč pro bruslící osobu a 10,- Kč pro nebruslící. 

„V roce 2002 byla dokončena stavba plaveckého bazénu, který spolu se sousedním 

koupalištěm tvoří ucelený komplex odpočinku a relaxace. V areálu bazénu je kromě tří 

25 metrových plaveckých drah, dětského bazénu se skluzavkou, tobogánu, vířivek a 

chrličů vody možno navštívit také páru nebo saunu či využít služeb masáží a 

lymfodrenáží. K občerstvení slouží bar, který je umístěn v horním patře bazénu.“ 

(Plavecký areál Rokycany, 2016) 

Plavecký bazén je v těsné blízkosti Městského koupaliště a obě zařízení dohromady 

tvoří Plavecký areál, společně s výše zmíněnou Městskou saunou. Plavecký bazén je 

otevřen celoročně, kromě pravidelné odstávky během letních prázdnin. V bazénu se 

pořádají kurzy plavání kojenců a batolat, a pro starší děti od 3 do 6 let. Je možné zde 

navštívit také lekce aquaerobiku. Pro školy jsou každoročně pořádány plavecké kurzy 

pod vedením plavčíků z bazénu. Každé pondělí a čtvrtek probíhá kondiční plavání pro 

veřejnost v ranních hodinách, kdy je vstup za zvýhodněnou cenu, ale pára, vířivka a 

ostatní atrakce nejsou spuštěny. Díky velké oblíbenosti návštěvníků se představitelé 

města rozhodli pro investici 22 milionů Kč v roce 2016, jejímž cílem je zatraktivnění 

celého plaveckého areálu v Rokycanech.  

Městské koupaliště bylo v Rokycanech zřízeno v roce 1934 a s menšími úpravami je 

v provozu dodnes. Součástí koupaliště je obří koupaliště cca pro 2 000 lidí, dětské 

brouzdaliště, atrakce pro děti, skákací mola a ostrůvek uprostřed velkého koupaliště. 

Rokycanské koupaliště je největším koupalištěm v Plzeňském kraji a v letních měsících 

je vyhledávanou destinací pro občany v kraji.  

Od dubna 2015 patří do Sportovních zařízení města Rokycany Sportovní areál Jižní 

předměstí. Sportovní areál Jižní předměstí slouží pro občany a přilehlou ZŠ Jižní 

předměstí již řadu let, ovšem až v roce 2001 dostal svojí nynější podobu. V areálu se 

nachází fotbalové hřiště s umělou trávou, kolem kterého je atletická dráha, a za oběma 

brankami basketbalové koše, pískové doskočiště a doskočiště pro skok vysoký.  

Dále je zde tenisový kurt a víceúčelová stěna na tenis a basketbal. V roce 2012 byla 

původní umělá tráva (UMT) vyměněna za novou UMT tzv. „3 generace“, na které je 
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možné hrát mistrovská fotbalová utkání. Areál je v provozu celoročně a je pro všechny 

návštěvníky travnatého a víceúčelového hřiště zdarma. Při využívání areálu 

organizovanými skupinami závisí cena pronájmu na věku (mládež do 18 let zdarma) a 

na místní příslušnosti (rokycanské týmy mají levnější pronájem). V příloze C je celkový 

ceník pro využívání sportovišť v tomto areálu. 

Areál je využíván při pořádání školních okresních soutěží, a to zejména atletických a 

fotbalových, pořádaných pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, všemi 

základními školami při výuce tělesné výchovy v letních měsících. Probíhají zde také 

tréninky fotbalových družstev FC Rokycany a FK Kohouti Rokycany, atletickou dráhu 

zde využívají členové AC FALCON Rokycany. 

Všechna výše zmíněná sportoviště jsou v majetku města, a jak bylo dříve napsáno, 

město se podílí na všech výdajích spojených s těmito objekty. Je nesporné, že město 

provozem těchto sportovišť podporuje občany města Rokycan a přilehlých obcí ke 

sportovní aktivitě a sportovní spolky v jejich činnosti při pronajímání sportovišť. 

Důležité je si také uvědomit, že město neprovozuje tyto objekty z důvodu co největší 

výnosnosti, ale snaží se zde o vyrovnání příjmů a výdajů.  

Pokud by tyto objekty vlastnil soukromý subjekt, s určitostí můžeme říci, že by občané 

museli vynaložit mnohem větší finanční prostředky při návštěvě výše zmíněných 

sportovních zařízení. 
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Tabulka 2 – Sportovní zařízení města Rokycany za rok 2015 

Sportovní zařízení města Rokycany za rok 2015 

 Příjmy (v Kč) Výdaje (v Kč) 

Mzdy - 9 980 349 

Ubytovna 578 977 27 053 

Sauna 305 676 770 065 

Městské koupaliště 2 558 158 1 965 636 

Sportovní areál Jižní 

předměstí 

35 479 314 057 

Zimní stadion 2 607 631 3 480 893 

Plavecký bazén 5 785 418 5 215 283 

Celkem 11 871 609 21 753 336 

Zdroj: interní dokumenty města Rokycany, 2016  

V tabulce č. 2 lze vidět rozdíl mezi příjmy a výdaji organizační složky Sportovních 

zařízení města Rokycany v roce 2015. V celkovém souhrnu musela být sportoviště 

dotována cca 10 mil. Kč. Při bližším prozkoumání tabulky se tato částka přibližně rovná 

mzdám zaměstnancům sportovních zařízení. Ubytovna u zimního stadionu ve správě 

města neprošla žádnými rekonstrukcemi, výdaje byly nízké a celkový zisk z ubytovny 

přesáhl 550 tis. Kč. Sauna byla v minulém roce ztrátová – zde jsou velmi vysoké výdaje 

způsobené vysokou energetickou náročností při vytápění sauny. Městské koupaliště 

v minulém roce skončilo ziskem cca 600 tis. Kč hlavně díky rekordním návštěvám a 

velmi teplému létu. Sportovní areál Jižní je další ze ztrátových sportovišť, neboť 

nemalou částku stojí služby související s plynulým fungováním areálu (česání trávy, 

navážení granulátu, odklízení sněhu atd.). Zimní stadion je po roce 2015 také 

v záporných číslech, což může být opět zapříčiněno náročností na provoz celého 

stadionu a udržování kvalitního ledu. Plavecký bazén i přes velmi vysoké výdaje přes 5 

mil. Kč dosáhl zisku přes 550 tis. Kč. Zde je patrný cíl města pro provozování 

sportovišť, kdy primární je využívání sportovišť občany města, a až poté cena pro 

nájemce. Tento trend může platit pouze v případě, pokud má město dostatečné finanční 

prostředky, které může uvolnit na provoz těchto sportovišť.  
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4.2 Dotační programy 

Rokycany financují sport a sportovní spolky ve městě každoročně pomocí dotačních 

programů vypsaných finančním odborem Městského úřadu. O dotaci můžou zažádat 

nestátní neziskové organizace, které mají sídlo nebo vyvíjejí činnost na území města 

Rokycany (zejména zapsaný spolek, pobočný spolek, nadace, nadační fond, ústav, 

obecně prospěšná společnost, sociální družstvo, církevní organizace) a fyzické osoby, 

které mají sídlo nebo vyvíjejí činnost na území města Rokycany, jejichž stěžejní 

činností je práce s dětmi a mládeží (např. taneční soubory, příměstské tábory, zájmové 

kroužky apod.), a tuto činnost vyvíjejí aktivně celoročně po dobu nejméně 5 let (dále 

jen „spolky“). Tyto dotační programy se rozdělují na řádné a mimořádné.  

V době rozdělení řádných dotací pro rok 2015 ještě nebyla v platnosti novela zákona 

250 z roku 2000 sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Městský úřad 

v Rokycanech vydal Opatření pro poskytování dotací z rozpočtu města Rokycany. 

Ostatní dotace již byly vypsány formou dotačních programů. 

Řádné dotace se rozdělují na dotace na činnost sportovních klubů a zájmových spolků a 

na provoz sportovních klubů a spolků, pokud v průběhu celého roku využívá k této 

činnosti vlastní nebo pronajatý (vypůjčený) objekt. Hlavní podmínkou pro žádost o tyto 

dotace je vykazování aktivní činnosti v průběhu celého roku a příslušnost žadatele do 

výše zmíněných skupin možných žadatelů. Dále musí žadatel vypsat žádost, kterou je 

nutné podat do konce předchozího roku, než je rok, pro který žadatel žádá o dotaci. 

Žádost musí obsahovat údaje o spolku, který o dotace žádá, jeho finanční situaci, účel 

na co použije městskou dotaci a další potřebné dokumenty a náležitosti. Na základě 

přijatých žádostí a splnění všech podmínek následuje bodování žádostí, které provádí 

finanční výbor města. Kritéria a počet bodů, které lze získat v jednotlivých částech, je 

následující: (Interní dokumenty města Rokycany, 2016) 
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Bonita žadatele – kvalita, důvěryhodnost, předchozí spolupráce 0 – 10 bodů 

 Cílová skupina – počet členů (zvýhodnění dětí a mládeže do 18 let, seniorů), 

aktivní zapojení členů klubu, spolku      

 0 – 20 bodů 

 Pravidelná činnost žadatele, perspektiva pro děti a mládež, práce v sociální a 

zdravotní oblasti        

 0 – 20 bodů 

 Přínos pro město a občany – přínos činnosti spolku pro život ve městě 

Rokycany, vzdělávání, reprezentace a propagace města    0 – 20 

bodů 

 Naléhavost oprav, rekonstrukce nebo modernizace objektů s ohledem na činnost 

spolků         0 – 30 bodů 

Po obodování jednotlivých žádostí je vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů (od 

nejvyššího po nejnižší). Finanční prostředky jsou navrhovány postupně od nejvyššího 

umístění až do vyčerpání alokované částky na akce. 

O dotacích, které v souhrnu nepřekračují 50 tis. Kč, rozhoduje Rada města. V případě, 

kdy jednorázová dotace či souhrn dotací pro jeden spolek překročí 50 tis. Kč, vždy tyto 

žádosti projednává zastupitelstvo. V příloze D jsou k nahlédnutí opatření a dotační 

programy vypsané pro rok 2015 Městským úřadem v Rokycanech. 

V roce 2015 bylo v dotačním programu řádných dotací rozděleno celkem 2 900 000 Kč 

mezi 17 sportovních klubů a spolků provozující činnost na území města. Při bližším 

zkoumání jednotlivých kritérií bodování žádostí je prokazatelné, že město podporuje 

především spolky pracující s dětmi a mládeží, což je investice do budoucna, dále je zde 

také důležitá propagace města například formou účasti na zahraničních soutěžích atd. 

Rozdělení dotací pro jednotlivé sportovní spolky za rok 2014 a 2015 v tabulce č. 3.  

Tabulka 3 – Řádných dotací roku 2015 a 2015 

Dotace – sportovní kluby Celkem 2014 (v Kč) Celkem 2015 (v Kč) 

AC FALCON Rokycany 38 000 40 000 

OR Asociace šk. sport. Klubů 5 000 10 000 

Sportovní klub Basketbal – P 265 000 150 000 
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Sportovní klub Basketbal – Č 100 000 100 000 

Bowling Rokycany Nežádali 5 000 

FC Rokycany – P 1 045 000 300 000 

FC Rokycany – Č 470 000 400 000 

Fotbalový klub Kohouti Rokycany 60 000 70 000 

Házená Rokycany, z.s. – P 190 000 160 000 

Házená Rokycany, z.s. – Č 90 000 100 000 

Hokejový klub Rokycany o.s. 90 000 65 000 

Krasobruslařský klub Rokycany 65 000 65 000 

Sportovní kuželkářský klub Ro – P 160 000 90 000 

Sportovní kuželkářský klub Ro – Č 40 000 40 000 

Lukostřelecký klub Rokycany – P 22 000 5 000 

Lukostřelecký klub Rokycany – Č 35 000 35 000 

Sportovní klub policie Rokycany 70 000 40 000 

SK Rokycany – stolní tenis 17 000 15 000 

Tělovýchovná jednota Sokol Borek – P 0 5 000 

Tělovýchovná jednota Sokol Borek – Č 50 000 5 000 

TJ DDM Rokycany, lední hokej, o.s. 580 000 400 000 

Těl. Jednota Sokol Rokycany – P 725 000 380 000 

Těl. Jednota Sokol Rokycany – Č 165 000 160 000 

Volejbalový klub Rokycany – P 210 000 100 000 

Volejbalový klub Rokycany – Č 160 000 160 000 

Celkem 4 652 000 2 900 000 

Zdroj: interní dokumenty města Rokycany, 2016 

Vysvětlivky – P- provoz, Č- činnost 
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Pro získání mimořádných dotací musí spolek splnit stejné podmínky jako při řádných 

dotacích, jediný rozdíl je ten, že řádné jsou městem vypisovány vždy na začátku 

každého roku, zato mimořádné dotační programy mohou být vypsány kdykoliv během 

roku. V roce 2015 bylo v mimořádném dotačním programu uvolněno 760 000 Kč, které 

spolky dostaly na jejich provoz a činnost.  

V konečném vyúčtování mimořádných dotací za rok 2015 lze nalézt částku 660 000 Kč, 

kdy původní výše všech dotací byla snížena o 100 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu 

Sokol Rokycany, které z důvodu nesrovnalostí v účetnictví a finančním problémům 

nebyla dotace poskytnuta. Viz. Tabulka č. 4. 

Tabulka 4 – Mimořádné poskytnuté dotace za rok 2015 

Název organizace Mimořádné poskytnuté dotace 2015 (v Kč) 

AC FALCON Rokycany 10 000 

Sportovní klub BASKETBAL – Č  85 000 

Martin Čada – Velkesvaly.cz 10 000 

Bowling Rokycany 10 000 

Fc Rokycany – Č  120 000 

Fotbalový klub Kohouti Rokycany 40 000 

Házená Rokycany, z.s. – Č  30 000 

Hokejový klub Rokycany o.s. 20 000 

Krasobruslařský klub Rokycany 30 000 

Sportovní kuželkářský klub Rokycany 45 000 

Lukostřelecký klub Rokycany – Č  5 000 

MuayThai Tik Tak Rokycany 30 000 

Sportovní klub policie Rokycany 20 000 

SK Rokycany – stolní tenis 10 000 

Tělovýchovná jednota Sokol Borek – Č  10 000 

TJ DDM Rokycany, lední hokej, o.s. 90 000 
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Tělocvičná jednotka Sokol Rokycany – Č  100 000 – NEVYPLACENO 

Volejbalový klub Rokycany – Č  95 000 

Celkem 660 000 

Zdroj: interní dokumenty města Rokycany, 2016 

Vysvětlivky – Č- činnost 

 

V roce 2015 byl finančním oddělením Městského úřadu v Rokycanech vypsán 

mimořádný dotační program týkající se obnovy majetku. O dotaci mohly zažádat 

všechny sportovní spolky, které splnily všechny náležitosti potřebné k udělení dotací a 

mají ve svém vlastnictví hmotný majetek (budovy, sportoviště atd.). Celkem bylo 

v tomto dotačním programu rozděleno 567 000 Kč. Všechny dotace rozdělené v tomto 

dotačním programu jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka 5 – Mimořádné poskytnuté dotace 2015 – obnova  

Název organizace Mimořádné poskytnuté dotace 2015 – 

obnova majetku (v Kč) 

Sportovní klub BASKETBAL – P  115 000 

Fc Rokycany 130 000 

Házená Rokycany,  z.s. – P  100 000 

Sportovní kuželkářský klub Rokycany – P  95 000 

Lukostřelecký klub Rokycany – P  15 000 

Tělovýchovná jednota Sokol Borek – P  12 000 

Volejbalový klub Rokycany – P  100 000 

Celkem 567 000 

Zdroj: interní dokumenty města Rokycany, 2016 
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5 Provedený výzkum a jeho výsledky 

5.1 Respondenti dotazníkového šetření a kritéria pro jejich zařazení 

V rámci této práce proběhlo dotazníkové šetření za účelem blíže specifikovat 

financování sportu v Rokycanech, a to se zaměřením na finanční situaci jednotlivých 

sportovních spolků, počet jejich členů a finanční náročnost při provozování určitého 

sportu plynoucí pro člena spolku. Dotazník v plném znění v příloze E. 

Dotazník byl distribuován prostřednictvím odkazu na stránky google.com, který nám 

umožňuje vytvářet online dotazníky, a všechny zaznamenané odpovědi se autorovi 

dotazníku ihned ukládají do souboru na disku. Pro vytvoření dotazníků a zaznamenání 

na disk je nutné mít vlastní účet na google.com. Odkaz na dotazník byl zaslán 

jednotlivým respondentům emailem na jejich emailové adresy. 

Jako respondenti byli vybráni vedoucí činovníci jednotlivých sportovních spolků, 

působících v Rokycanech, které v uplynulém roce 2015 žádaly na Městském úřadu 

v Rokycanech alespoň v jednom z vypsaných dotačních programů pro zmíněný rok. Zda 

byla v konečném zúčtování dotace sportovnímu celku poskytnuta, nebylo pro potřeby 

našeho dotazníku stěžejní. 

Kritéria, která musela být sportovními spolky při dotazníkovém šetření splněna: 

 a) Registrování (byl sledován počet registrovaných členů celkem a počet členů 

do 18 let) 

 b) Konání minimálně 1x týdně  

 c) Účast spolku na sportovních soutěžích 

 d) Placení členských příspěvků (sledována výše členských příspěvků pro 

dospělé a mládež) 

Tabulka č. 6: Počet respondentů pro dotazníkové šetření 

Tabulka 6 – Počet respondentů pro dotazníkové šetření 

Sportovních spolků Odpověděli Vyřazeni z šetření Celkem 

20 19 2 17 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 
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V roce 2015 zažádalo o určitou formu dotace od města Rokycany celkem 20 

sportovních celků, které svoji činnost provozují na území města Rokycany nebo má 

jejich činnost na Rokycany vazbu. Z dotazníkového šetření byly vyřazeny dva sportovní 

spolky z důvodu nesplnění kritérii v dotazníku – Tělovýchovná jednota Sokol Borek 

z důvodu nesplnění kritérií b) a c) - tento spolek pouze pořádá společenské akce, 

neúčastní se sportovních soutěží a tréninky jsou méně než 1 krát týdně. Druhým 

sportovním spolkem byla Asociace školních sportovních klubů, která zajišťuje pořádání 

okresních soutěží na úrovni základních a středních škol, tento spolek nesplnil kritéria a), 

b) a c) - zde je absence tréninků i počet stálých členů (lze však zařadit všechny žáky 

zúčastněných škol v soutěžích v daném roce), neplatí se zde také žádné členské 

příspěvky.  

Všichni ostatní respondenti splnili všechna kritéria nutná pro potřeby této práce a 

v dalších kapitolách se bude z těchto informací čerpat při porovnávání jednotlivých 

skutečností zjištěných v dotazníkovém šetření. 

5.2 Výsledky dotazníkového šetření 

5.2.1 Počet a rozdělení občanů ve sportovních spolcích v Rokycanech 

V Rokycanech žilo v roce 2015 cca 14 000 obyvatel a z toho bylo 1812 členem 

některého ze sportovních celků provozujících činnost v Rokycanech. V procentuálním 

vyjádření lze konstatovat, že cca 13 % ze všech občanů Rokycan je aktivně činných ve 

sportovním spolku a pravidelně navštěvují tento spolek. Může zde dojít k duplikaci 

jedinců, kteří mohou být členy více oddílů než jednoho. Tato situace nastává především 

u občanů v mladším věku, kdy děti navštěvují více kroužků během týdne a dále se 

zdokonalují právě v tom odvětví, které jim přináší největší prožitek a radost. Viz 

tabulka č. 7. 
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Tabulka 7 – Počty členů v jednotlivých sportovních spolcích 

Název organizace Počet členů celkem 
Počet členů 
do věku 18 let 

Typ 
sportu 

Tělocvičná jednota Sokol Rokycany 600 200 Kolektivní 

FC Rokycany 178 113 Kolektivní 

Skb Rokycany 156 82 Kolektivní 

Volejbalový klub Rokycany 149 87 Kolektivní 

FK Kohouti Rokycany  141 123 Kolektivní 

TJ DDM Rokycany, lední hokej 108 95 Kolektivní 

Krasobruslařský klub Rokycany 100 87 Individuální 

Sportovní kuželkářský klub Rokycany 58 18 Kolektivní 

Házená Rokycany 58 43 Kolektivní 

Muaythai Tik Tak Rokycany 48 18 Individuální 

Lukostřelecký klub Rokycany 48 12 Individuální 

Sportovní klub Policie 36 0 Kolektivní 

AC Falcon Rokycany 35 25 Individuální 

AC SPARTA PRAHA cycling 30 1 Individuální 

Hokejový klub Rokycany 29 6 Kolektivní 

Sk Rokycany - stolní tenis 24 10 Individuální 

Bowling Rokycany 14 5 Individuální 

Celkem 1812 925   

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 

Podle dat o počtech členů v tabulce č. 7 lze konstatovat, že nejvíce členů má Tělocvičná 

jednota Sokol Rokycany (přes 600). Pod správu Sokola Rokycany patří tenisový oddíl, 

florbalový oddíl, gymnastický kroužek a cvičení zaměřené na všestrannost. Z toho 

důvodu se jedná o největší členskou základnu sportovců v Rokycanech, ostatní spolky 

zastřešují pouze jeden oddíl nebo činnost. Druhou největší základnu sportovců má 

fotbalový klub FC Rokycany i přesto, že v mládežnických kategoriích do 11 let 

nefigurují a hráče pro starší kategorie vychovává tým FK Kohouti Rokycany, odkud 

děti bezplatně přecházejí do FC Rokycany po dovršení 11. roku věku. Nejvíce 

sportovců ze spolků věnující se individuálním soutěžím má Krasobruslařský klub, tím 

pádem i nejvíce mládežnických sportovců v této kategorii. 
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Při pohledu na obrázek č. 4, rozdělení dospělých a dětí ze všech sportovních celků 

v Rokycanech lze zjistit, že počet členů do 18 let lehce převyšuje počet dospělých 

členů. 

Obrázek 4 – Rozdělení členů podle věku 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016  

Z celkových 1812 sportovně činných občanů tvoří více než polovinu všech členů 

mládež do 18 let. Některé sportovní spolky se věnují pouze práci s mládeží a dospělí 

jsou zde pouze jako vedoucí a trenéři jednotlivých týmů a skupin. 

Pro potřeby této práce budeme dále rozdělovat všechny sportovní celky podle typu 

činnosti, které se věnují – individuální nebo kolektivní. Mezi výdaji a příjmy těchto 

spolků jsou obrovské rozdíly v sumách, které musí vynaložit na provoz a činnost svých 

spolků, a z tohoto důvodu se budou vždy porovnávat pouze ve své skupině činnosti. 

K nastínění počtu členů v kolektivních a individuálních sportech přiložený obrázek č. 5. 

925 887 

Rozdělení podle věku 

Počet členů do věku 18 let Počet členů dospělí
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Obrázek 5 – Rozdělení typů sportu 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016  

5.3 Finanční situace sportovních spolků v Rokycanech 

Prvním aspektem, kterému se tato práce bude věnovat, jsou celkové výdaje a příjmy 

jednotlivých spolků za rok 2015 a zjištění, kolik z celkových výdajů tvořily dotace od 

města Rokycany v daném kalendářním roce. 

V další části práce se sportovní spolky rozdělí podle typu činnosti, kterou provozují, a 

tou je buď kolektivní, nebo individuální činnost. Rozdělení sportů z tohoto hlediska 

může být v některých případech sporné, ale tato práce se odkazuje na data vyplněná 

činovníky v dotazníku. Rozdělení sportů je popsáno v tabulce č.8. 

Tabulka 8 – Rozdělení sportovních spolků podle typu sportu 

Celkem Kolektivní Individuální 

17 10 7 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 

5.3.1 Finanční situace spolků – kolektivní sporty 

V Rokycanech jsou kolektivní sporty velmi vyhledávaným způsobem, jak trávit volný 

čas sportovní aktivitou. V minulosti místní sportovní týmy slavily mnoho úspěchů na 

republikovém i mezinárodním poli. Jedním z nich byl hokejový tým, který dlouhá léta 

usiloval o postup mezi republikovou elitu do 1. ligy, a také házenkářský tým, který 

v minulosti slavil úspěchy v celorepublikové nejvyšší soutěži. Momentálně se 

v republikových soutěžích prezentují fotbalisté FC Rokycany, volejbalistky z klubu VK 

1513 

299 

Rozdělení typů sportu 

kolektivní individuální
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Rokycany a basketbalisté SKB Rokycany. Na mezinárodní úrovni bojují kuželkáři, kteří 

díky vítězství v české nejvyšší soutěži postoupili do Ligy mistrů v kuželkách. 

Obrázek 6 – Finanční situace ve spolcích za rok 2015 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 

Na obrázku č. 6 je patrný velký rozdíl mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Rokycany a 

ostatními spolky, jehož důvodem je více oddílů pod správou TJ. Příjmy Sokolu lehce 

převyšují výdaje, což je důsledkem velkého počtu členů, kteří platí příspěvky, a 

především příjmů z pronájmu kulturního domu v centru Rokycan, jež má Sokol ve svém 

vlastnictví. Dle aktuálních zpráv se Sokol ovšem potýká s velkými dluhy způsobenými 

špatným hospodařením vedení Sokolu a je velká pravděpodobnost, že jim bude Kulturní 

dům odebrán z vlastnictví a peníze z dražby použity na splacení všech závazků Sokola 

vůči jejich věřitelům. Velkým zájemcem o tuto budovu je také Městský úřad Rokycany. 

Druhým spolkem z hlediska obratu finančních prostředků za rok 2015 je FC Rokycany, 

který je také na druhém místě v celkovém počtu členů v porovnání s ostatními 

sportovními spolky v Rokycanech. Největší položkou ve výdajích FC je platba dopravy 

na zápasy, neboť všechny 4 žákovské týmy a mužský tým hrají republikovou soutěž a 2 

dorostenecké týmy a rezervní tým mužů hrají soutěže krajské. Další velkou položkou 

výdajů je provoz fotbalového stadionu v Husových sadech, který má fotbalový klub ve 

svém vlastnictví. Příjmy jsou generovány především formou dotací, příspěvků od členů 

a sponzorských darů. 
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V rámci kolektivních sportů se výdaje a tedy i příjmy vyšplhaly nad 1 milion Kč pouze 

u dalších 3 sportovních spolků. Volejbalový klub, pod jehož hlavičkou hrají místní ženy 

republikové soutěže, oddíl ledního hokeje pod záštitou Dětského domova mládeže 

v Rokycanech, hrající krajské soutěže mládeže, a Skb Rokycany, který se věnuje 

výchově basketbalistů a účastní se republikových soutěží. 

Pro lepší ilustraci, kolik peněz musí spolky získat na svůj chod z jiných zdrojů, je na 

obrázku č. 7 znázorněn objem podíl v celkových výdajích sportovních spolků. 

Obrázek 7 – Krytí výdajů dotacemi města Rokycany 2015 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016  

Obrázek č. 7, ukazuje jak velká část výdajů je kryta dotacemi od města Rokycany. Dále 

zřetelný stupeň závislosti na dotacích. Při pohledu na obrázek č. 7 je zřejmé, že z více 

než 40 % město dotuje provoz a činnost 5 sportovních spolků. Jedná se o tyto oddíly: Fc 

Rokycany, TJ DDM Rokycany-lední hokej, Skb Rokycany, Házená Rokycany a 

Sportovní kuželkářský klub Rokycany. U všech těchto oddílů je společné, že se aktivně 

věnují výchově mládeže a oddíl ledního hokeje má pod svojí záštitou pouze 

mládežnické oddíly. Rozdělení dotací v tomto ohledu odpovídá kritériím pro hodnocení 

žádostí při rozhodování Rady města a zastupitelstva. Dalším společným ukazatelem je 

vlastnictví sportoviště pro provozování daného typu sportu s výjimkou oddílu ledního 

hokeje, který ovšem vynakládá částku kolem 500 tis. Kč ročně na pronájem ledových 

ploch. Ostatní, kteří mají sportoviště ve svém vlastnictví, mohou zažádat o dotaci na 

provoz a všem byla v minulém roce udělena.  
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Mezi 30 % a 40 % se nachází pouze VK Rokycany, kdy dívky z tohoto týmu 

reprezentují Rokycany na republikové úrovni. Dalším spolkem, kde podíl dotací tvoří 

více než čtvrtinu celkových výdajů, je FK Kohouti Rokycany věnující se výchově 

mladých fotbalistů ve věku od 5 do 11 let.  

5.3.2 Finanční situace spolků – individuální sporty 

Financování individuálních sportů je ve většině případů náročnější pro jednotlivce, 

spolkům nevznikají takové finanční výdaje, jako je tomu u kolektivních sportů. I 

v případě udělování dotací z města musíme pamatovat na jednoduchý klíč udělování 

dotací, zmíněný v minulé kapitole, a logicky odůvodnit, kdy je zde snaha, aby dotace 

pomohly co nejvíce občanům. V tomto ohledu se nemohou individuální sporty měřit 

s kolektivními. Přesto máme několik sportovních spolků věnujících se individuálním 

sportům a některé z nich jsou velmi úspěšné na republikovém i mezinárodním poli. 

Atleti z AC FALCON Rokycany pod vedením trenéra Michala Šůchy se každoročně 

účastní Mistrovství ČR a získávají zde medaile i cenné zkušenosti. Někteří atleti a 

atletky začínající v AC FALCON Rokycany dnes hájí barvy pražské Dukly a 

reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech. Oddíl MuayThai Tik Tak 

Rokycany se věnuje bojovým sportům a ve svých řadách má také celou řadu 

mládežnických zápasníků. Není výjimkou, že členové oddílu cestují do zahraničí na 

soustředění a mezinárodní střetnutí, kdy určitou formou dělají reklamu městu Rokycany 

a zvyšují o něm povědomí v zahraničí. Úspěch v roce 2015 zaznamenal také spolek 

Bowling Rokycany a to vítězstvím Petry Otec-Hanzlovské na Mistrovství České 

republiky v kategorii ženy jednotlivci.  
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Obrázek 8 – Finanční situace ve spolcích 2015 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016 

Zatímco v kolektivních sportech se celkové roční výdaje pohybují v řádech milionů, 

v individuálních sportech v rámci statisíců a desetitisíců ročně. Největší výdaje v roce 

2015 vykázal spolek Muaythai Tik Tak Rokycany v důsledku zahraničních soustředění 

členů. Výdaje Lukostřeleckého klubu se vyšplhaly ke 150 000 Kč v důsledku provozu 

vlastního sportoviště a drahého vybavení pro provozování lukostřelby. Krasobruslařský 

klub, jehož celkové výdaje v roce 2015 činily více, než 100 000 Kč hradily velkou část 

výdajů za pronájem ledových ploch. Výdaje jsou u těchto sportů nízké z důvodů 

menšího počtu celkových členů, než je tomu u kolektivních sportů. Část výdajů 

přechází na samotné členy, kteří jsou povinni přispívat do rozpočtů placením členských 

příspěvků. Kromě toho hradí individuální sportovci vyšší náklady na provozování 

sportu ve srovnání s účastníky kolektivních sportů, kde se náklady rozpočítají na 

všechny členy sportovního kolektivu.  
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Obrázek 9 – Krytí výdajů dotacemi města Rokycany 2015 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016  

Procentuálně pokrývají dotace města Rokycany u individuálních sportů ve většině 

případů větší část celkových výdajů, než tomu bylo u kolektivních sportů. Je to dáno již 

zmíněným objemem celkových výdajů, které se pohybují u individuálních sportů 

v řádech desetitisíců. Z více než 80 % byly v roce 2015 dotovány spolky AC FALCON 

Rokycany a Bowling Rokycany, kdy byly v obou případech poskytnuty dotace na 

činnost spolku a uhrazení cestovného a startovného na závodech. Dotace 

Krasobruslařskému klubu a oddílu stolního tenisu v prvním případě přesáhly a 

v druhém se rovnaly 60 % z celkových výdajů. U krasobruslařského klubu se jednalo 

v celkovém zúčtování o částku 95 000 Kč, kdy tato částka byla použita na pronájem 

ledových ploch, startovné a cestovné na celorepublikové závody. Lukostřelecký klub 

obdržel v roce 2015 dotace v celkové výši 60 000 Kč. Tento spolek je jediným spolkem 

věnující se individuálním sportům, který má ve svém vlastnictví sportoviště určené 

k vykonávání daného sportu. Oddíl bojových sportů Muaythai Tik Tak Rokycany má 

především díky nejvyšším výdajům z těchto spolků malou procentuální část finančních 

prostředků z dotací, které pokrývají celkové výdaje. Oddílu byla vyplacena mimořádná 

dotace na výjezd do Bangkoku a nákup nového nářadí a pomůcek. Spolek AC SPARTA 

PRAHA cycling v roce 2015 nežádal v žádném z vypsaných dotačních programů. 
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5.3.3 Porovnání kolektivních a individuálních sportů v Rokycanech 

V předchozích kapitolách byla popsaná finanční situace a rozdělení dotací města 

Rokycany pro sportovní spolky zaměřující se na kolektivní sporty a na individuální 

sporty. V této kapitole bude podrobněji vysvětleno, proč tomu tak je a z jakého důvodu 

je rozdělení dotací a finanční podpory od města vedené právě tímto způsobem. 

Prvním důležitým faktorem je rozdělení členů podle typu sportu, kterému se věnují 

( viz obrázek č. 5). Více než 1 500 aktivních občanů věnujících se kolektivním sportům 

je 5krát více než je občanů věnující se individuálním sportům. Kolektivní sporty dostaly 

v celkové výši nesrovnatelně větší dotace, než tomu bylo u individuálních sportů. 

Musíme brát na vědomí, že největší část dotací jde na provoz klubů a až na 

Lukostřelecký klub Rokycany, nemá žádný ze spolků individuálních sportů ve svém 

vlastnictví sportoviště, kde by provozoval svoji činnost. V rámci kolektivních sportů 

mají ve svém provozu sportoviště tyto spolky: Skb Rokycany, FC Rokycany, Házená 

Rokycany, Sportovní kuželkářský klub Rokycany, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany 

a Volejbalový klub Rokycany. 

Ostatní spolky i přesto, že nemají sportoviště ve svém provozu, jsou podporovány od 

města jinou formou. FK Kohouti Rokycany užívají pro tréninky svých družstev v první 

řadě fotbalový stadion v Husových sadech, kde vzhledem k výchově a dalšímu posunu 

hráčů do FC Rokycany trénují bezplatně. Druhým hřištěm, které využívají pro tréninky 

je Sportovní areál Jižní předměstí vybavený umělou trávou 3.generace, kde mají 

všechna rokycanská družstva vstup zdarma díky podpoře města. Všechny hokejové 

týmy tzn. Hokejový klub Rokycany, Sportovní klub policie Rokycany a TJ DDM 

Rokycany, lední hokej, využívají místní ledovou plochu, která je pod správou 

Sportovních zařízení města Rokycany. Všechny výše uvedené hokejové týmy obdržely 

v roce 2015 dotaci na úhradu části nákladů spojených s pronájmem ledové plochy. U 

individuálních sportů lze najít sporty, které využívají Sportovních zařízení města 

Rokycany, tím je nepřímo podporuje Městský úřad Rokycany v jejich činnosti. Zde se 

jedná o využívání Sportovního areálu Jižní předměstí atletickým oddílem AC FALCON 

Rokycany, a dále Zimního stadionu pro tréninky krasobruslařského klubu Rokycany. 
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6 Finanční kalkulace počátečních výdajů účastníků pro provozování 

sportu v Rokycanech 

V této kapitole se práce bude blíže věnovat problematice sportu u dětí se zaměřením na 

finanční výdaje při začátcích sportování u dětí předškolního věku. Je typické, že při 

vývoji zdravého jedince dochází v období předškolního věku 4 – 6 let k rozvoji zájmů 

dítěte a je správný čas začít aktivně navštěvovat některý z kroužků. Vývoj je 

samozřejmě individuální a u stejně starých dětí může být rozdíl ve skutečném a 

mentálním věku až 3 roky. Některé děti tedy mohou začít s kroužkem a budou zvládat 

jeho náročnost již v dřívějším věku, naopak u některých je vhodnější počkat nebo zvolit 

jednodušší formu kroužků.  

6.1 Východiska pro finanční kalkulaci 

Při výběru sportu v Rokycanech je velká škála možností, které byly popsány v minulých 

kapitolách a pro zvolenou skupinu dětí předškolního věku je zde opravdu široký 

sortiment čítající jak individuální tak kolektivní sporty. Pro lepší přehlednost a 

pravdivost údajů byly z kalkulace vyřazeny sporty, které se nevěnují věkové skupině 

předškolních dětí 4 – 6 let. Z fotbalových klubů byl vybrán tým FK Kohouti Rokycany, 

který se věnuje právě výchově fotbalistů od 5 do 11 let a stejně tomu tak bylo u 

hokejového týmu TJ DDM Rokycany, lední hokej, zaštiťující mládežnické celky až do 

dorosteneckých kategorií. Oba výše zmíněné subjekty provozuje DDM Rokycany. Pro 

potřeby kalkulace byl přidán florbal a tenis, tyto sporty se v dnešní době těší u dětí 

velké oblibě a především florbal je stále na svém vzestupu. V dotazníkovém šetření 

nebyly zastoupeny z důvodu výskytu Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany, která má oba 

tyto spolky pod svým vedením. 

Pro objektivnost celého šetření byly všechny položky potřebné pro provozování daného 

sportu konzultovány s činovníky sportovních spolků nebo občany provozujícími daný 

sport v některém ze sportovních spolků v Rokycanech. Počáteční výdaje členů nutné 

pro provozování sportu zahrnují pouze nejnutnější pomůcky a oblečení pro začátečníky. 

Všechny pomůcky a oblečení byly naceněné a v kalkulacích bylo počítáno s cenami tzv. 

„zlatého středu“, tedy ani nejlevnějšími a ani nejdražšími. Kalkulace je tvořena na jeden 

kalendářní rok provozování určitého sportu. Při použití nejlevnějších pomůcek není 

jistota používání těchto pomůcek po celý rok a naopak nákup nejdražších pomůcek 
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nemá v případě začátečníků smysl, protože rodiče většinou neví, zda sport bude 

naplňovat potřeby dítěte a zda ho dítě bude provozovat i v budoucnosti. Oblečením 

potřebným pro sporty bylo u většiny sportů myšleno základní (tréninkové triko a 

trenýrky), které dále nebylo rozdělováno podle druhu sportu z důvodu lepší a 

objektivnější kalkulace. V kalkulaci byly tvořeny pouze výdaje přímo spjaté 

s provozováním sportu bez dalších výdajů týkajících se např. dopravy, startovného na 

soutěžních utkáních a turnajích a dalších výdajů, které nejsou nezbytné pro provoz 

sportu. 

Tabulka 9 – Počáteční výdaje účastníků pro provozování sportu v Rokycanech 

Název organizace 
Typ 

činnosti 
Počet 

tréninků 

Členské 
příspěvky 
1 dítě/rok 

(v Kč) 

Počáteční 
výdaje 

rodičů na 
1 dítě/rok 

(v Kč) 

Celkové 
roční 

náklady 

(v Kč) 

FK Kohouti Rokycany  Kolektivní 2-3x 1 200 2 200 3 400 

Skb Rokycany Kolektivní 4x a více 1 500 2 000 3 500 

Házená Rokycany Kolektivní 2-3x 1 000 2 700 3 700 

Sk Rokycany - stolní tenis Individuální 2-3x 1 000 2 800 3 800 

Sportovní kuželkářský klub 
Rokycany Kolektivní 2-3x 2 500 1 500 4 000 

Tělocvičná jednota Sokol Rokycany Kolektivní 2-3x 2 500 1 500 4 000 

Volejbalový klub Rokycany Kolektivní 2-3x 2 000 2 000 4 000 

Tenisový oddíl Rokycany Individuální 2-3x 1 600 2 600 4 200* 

AC Falcon Rokycany Individuální 4x a více 1 000 4 000 5 000 

Florbalový klub Kolektivní 2-3x 2 500 2 500 5 000 

TJ DDM Rokycany, lední hokej Kolektivní 2-3x 1 000 4 500 5 500 

Muay thai Tik Tak Rokycany Individuální 4x a více 4 800 1 300 6 100 

Krasobruslařský klub Rokycany Individuální 2-3x 10 400 1 800 12 200 

Lukostřelecký klub Rokycany Individuální 2-3x 3 000 12 500 15 500 

AC SPARTA PRAHA cycling Individuální 4x a více 100 20 500 20 600 

Zdroj: vlastní výzkum, 2016  

*částka bez osobního trenéra  

Při rozhodování o výběru sportů v Rokycanech pro dítě ve věku 4-6 let vychází dle 

finanční kalkulace pořizovacích výdajů a ročních příspěvků v jednotlivých oddílech 

jako nejlevnější sport fotbal v oddíle FK Kohouti Rokycany, dalším v pořadí je 

basketbal pod hlavičkou místního týmu Skb Rokycany. Třetím sportem v rámci 

finančních výdajů na provoz po dobu jednoho roku je v Rokycanech házená. Z finanční 

kalkulace je jasně zřetelné, že mezi nejlevnější sporty patří především sporty kolektivní 

a naopak nejdražšími sporty jsou sporty individuální. Zde přechází většina výdajů na 

účastníka, který provozuje tento sport resp. na jeho zákonné zástupce. Velký tématem, 

které zmiňuje řada studií a článků, je otázka, zda je hokej nejdražším sportem. 
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V kalkulaci je lední hokej, který v Rokycanech pro mládež provozuje TJ DDM 

Rokycany, nejdražší kolektivní sport, ovšem v porovnání s nejlevnějším sportem 

(fotbalem) je „jen“ o 2 000 Kč dražší za celý rok. Celkem stojí hokej 5 500 Kč ročně, 

což je částka, která je ve většině rodin únosná v případě provozování tohoto sportu 

jejich dítětem. Nejdražšími sporty, co se týče počátečních (vstupních) výdajů 

účastníků, jsou v Rokycanech lukostřelba a cyklistika pod vedením AC SPARTA 

PRAHA, u kterých jsou velké počáteční výdaje při nákupu pomůcek a náčiní 

potřebných pro provoz těchto sportů. Děti se těmto sportovním odvětvím věnují až po 

průpravě na jiných sportech. Zřejmě až po určité době dochází k cílenému zaměření na 

tyto sporty, kdy si je dítě již jisté, že ho tento sport bude naplňovat a bude ho 

provozovat delší dobu. 

6.2 Výsledky finanční kalkulace  

Kalkulace v této práci odráží skutečnost při provozování sportu v Rokycanech se 

zaměřením na sportování dětí předškolního věku. Konečné částky výdajů u jednotlivých 

sportů se díky nacenění pomůcek a náčiní mohou lišit v řádech stokorun, ovšem 

vypovídající data zůstanou přibližně stejná.  

Důležitým a hlavním výstupem z této kalkulace je fakt, že 12 z 15 sportů tvoří skupinu, 

ve které je rozdíl v počátečních výdajích mezi nejlevnějším (fotbal – 3 400 Kč) a 

nejdražším sportem (muaythai – 6 100 Kč) částka 2 700,-Kč ročně. Na základě údajů 

poskytnutých Městským úřadem v Rokycanech a osobních konzultací s vedoucími 

jednotlivých sportovních spolků lze dospět k závěru, že výdaje spojené se začátkem 

provozování daného sportu jsou přibližně srovnatelné i díky dotacím z městského 

rozpočtu a celkové pomoci sportovním oddílům v Rokycanech. Většina sportů je 

v Rokycanech dostupná pro velkou část obyvatelstva, a pokud má některý z občanů 

zájem sportovat, výdaje, které na to musí vynaložit, jsou přijatelné. V případě, že 

některé rodiny patří do skupiny sociálně slabých a financování sportu pro jejich dítě je 

pro ně finančně náročné, je zde možnost požádat o příspěvek na provozování sportu 

svoji zdravotní pojišťovnu (pokud takové příspěvky poskytuje) nebo vhodnou 

neziskovou organizaci.  
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Při rozhodování o tom, jakému sportu se bude dítě věnovat, se zpravidla přikládá 

největší váha tomu, který sport si dítě vybere a přináší mu největší užitek. Finanční 

stránka je zde také neméně důležitá. Za tím, že je sport v Rokycanech pro občany 

dostupný, stojí celá řada subjektů. Díky podpoře městského úřadu, provozovatelů, 

vedoucích a trenérů jednotlivých sportovních oddílů a dalších organizací lze v 

Rokycanech provozovat sport a moci vybírat ze široké škály sportovních odvětví. 
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce je věnována využití volného času prostřednictvím sportovních 

aktivit, motivací k provádění těchto činností a podpoře jednotlivých sportovních spolků 

z finančních prostředků rozpočtu města Rokycany. V práci bylo s pomocí interních 

dokumentů Městského úřadu v Rokycanech a dotazníkového šetření analyzováno 

financování sportovních spolků v roce 2015 a blíže popsáno jakou formou Městský úřad 

v Rokycanech podporuje aktivní trávení volného času obyvatel města.  

Na základě dostupných zdrojů, konzultací s pracovníky Městského úřadu v Rokycanech 

a následném zpracování získaných poznatků lze dospět k závěru, že díky kritériím, 

podle kterých jsou financovány sportovní spolky z dotačních programů, dochází 

k naplnění cílů podpory. Cílem při rozdělení dotací z rozpočtu města Rokycany je 

především podpora mládeže do 18 let, kdy je důležité této skupině obyvatel připravit 

vhodné podmínky pro provozování sportovních aktivit. Dalším cílem je podpora 

sportovních spolků, v kterých se koncentruje co největší množství stálých členů. 

Všechny tyto cíle jsou v Rokycanech plněny a i díky dotačním programům je možné 

občanům nabídnout širokou škálu sportovních spolků věnujících se různým sportovním 

odvětvím. 

Finanční kalkulace počátečních výdajů při provozování sportu podrobněji popisuje 

podmínky a finanční náročnost pro členy jednotlivých sportovních spolků 

v Rokycanech se zaměřením na děti ve věku 4 až 6 let. V rámci sportovních odvětví, 

která je možné provozovat v Rokycanech a byla zahrnuta do kalkulace, se jedná o 

přibližně stejné počáteční výdaje u 12 z 15 sledovaných sportovních spolků. Rozdíl 

mezi nejdražším (6 100 Kč/rok) a nejlevnějším (3 400 Kč/rok) sportem v této skupině 

tvoří 2 700 Kč ročně. Městský úřad podporuje tyto sportovní spolky finančními 

prostředky formou dotačních programů a provozem Sportovních zařízení Města 

Rokycany. Díky této podpoře nejsou členské příspěvky pro členy ve sportovních 

spolcích na vysoké úrovni a sport v Rokycanech je pro občany dostupnější. Cíl práce 

byl zkonzultován s představiteli města Rokycany, kteří měli zájem o zpracování 

bakalářské práce s touto tématikou. Výsledky a postupy ve výzkumu byly s představiteli 

města průběžně konzultovány. Vyjádření Městského úřadu v Rokycanech k této 

bakalářské práci je uvedeno v příloze F.  
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12 Přílohy 

PŘÍLOHA A  

Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu  

ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 Předmět úpravy Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost 

územních samosprávných celků při podpoře sportu.  

 

§ 2 Základní pojmy 

 

 

(1) Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, 

které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

v soutěžích všech úrovní. (2) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a 

neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. (3) 

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící 

výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

 

§ 3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a) vypracovává návrh koncepce státní 

politiky ve sportu (dále jen "koncepce") a předkládá jej vládě ke schválení, b) 

koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce, c) zabezpečuje finanční podporu 

sportu ze státního rozpočtu, d) vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro 

přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně 

postižených občanů, e) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho 

uskutečňování, f) rozhoduje o akreditaci1) vzdělávacích zařízení působících v oblasti 

sportu, g) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost, h) koordinuje 

činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. g) je organizační složkou státu; 

zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro 

státní sportovní reprezentaci. 

 

§ 4 Úkoly ostatních orgánů státní správy 

 

(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro 

rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních 

talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.  



 

 

(2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní 

sportovní reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady 

umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje 

laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném 

Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř dopingové kontroly je organizační 

složkou státu. 

 

§ 5 Úkoly krajů kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

§ 6 Úkoly obcí Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména 

 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

 

§ 7 Náhrada při vyvlastnění Má-li být za podmínek stanovených stavebním zákonem 

2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty, 

zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení 

poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě. 

 

§ 8 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus, v. r Havel, v. r. 

Zeman, v. r. 

 

Určeno občanským sdružením v tělovýchově a sportu, orgánům státní správy a 

samosprávy Úvodní slovo Zákonem o podpoře sportu vrcholí proces systematického 

přístupu k problematice sportu, sportovního prostředí a hnutí, který byl započat v roce 

1999. Vláda postupně projednala Koncepci státní politiky v tělovýchově a sportu 

(usnesení č. 2 ze 6. 1. 1999), Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní 

reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů (usnesení č. 718 ze 14. 7. 

1999) a Národní program rozvoje sportu pro všechny (usnesení č. 17 ze dne 5. 1. 2000). 

Sport má v České republice bohaté tradice, jedná se především o sport organizovaný ve 

spolcích, který byl vždy vnímán jako specifická součást naší národní kultury. 

Významná je též úloha sportu pro usměrnění agresivity, rozvoje sociálního vědomí a 

etického kodexu člověka, zejména v jeho dětství a mládí. Aktivní způsob života patří 

mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu a 

dalších negativních sociálně patologických jevů. Mnohým občanům se zdravotním 



 

 

postižením napomáhá ve snaze úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do 

společnosti. Sport je i přínosem pro národní hospodářství. Odvodem daní ze 

sportovního průmyslu a služeb získává dnes stát zpět do státního rozpočtu významnou 

část finančních prostředků. V neposlední řadě nutno zdůraznit přínos sportu zejména v 

oblasti státní sportovní reprezentace, jejíž výsledky zvyšují prestiž České republiky na 

mezinárodním poli. Příklady vrcholových světově populárních sportovců se stávají 

vzorem pro mládež. Tento zákon byl zpracován v souladu s těmito přístupy. Vychází i z 

Evropské charty sportu, Evropské antidopingové úmluvy a Kodexu sportovní etiky, 

jejichž principy respektuje většina vlád evropských zemí. Jejich obsah tvoří doporučení 

vládám členských zemí Rady Evropy v rozhodujících směrech etiky, organizace a 

podpory sportu. PaedDr. Ladislav Malý náměstek ministra 1) § 22 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání(živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

   



 

 

PŘÍLOHA B 

V l á d n í  n á v r h 

ZÁKON 

ze dne………………..2015,  

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o podpoře sportu 

Čl. I 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona 

č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 

Sb., se mění takto: 

1. V § 2 odstavec 1 zní:  

„(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a 

dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to 

individuálně nebo společně.“. 

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

„(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za 

jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby 

činnost v oblasti sportu. 

(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném 

kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní 

organizace evidována.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.  

3. V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního 

významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, 

mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár. 

(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona 

akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na 

mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí 

vytvoření podmínek pro konání této akce.“. 

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „návrh koncepce“ nahrazují slovy „návrh plánu“ a 

slova „dále jen „koncepce““ se nahrazují slovy „dále jen „plán““.  



 

 

5. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „schválené koncepce“ nahrazují slovy 

„schváleného plánu“.  

6. V § 3 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu příjemcem podpory 

a osobami, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití 

podpory dále poskytnul,“. 

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).  

7. V § 3 odst. 1 písm. e) se za slovo „reprezentaci“ vkládají slova „a její účast na 

sportovních akcích v České republice a zahraničí“.  

8. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a vydává program 

prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží“. 

9. V § 3 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 

„g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích 

z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
4)

, 

------------------------- 

4)
 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva 

zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.“. 

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 

10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), 

které zní:  

„j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací a sportovců (dále 

jen „rejstřík“).“. 

11. V § 3 odst. 2 se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. h)“. 

12. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních 

center podle odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a 

Ministerstvem obrany a po projednání s Národní radou pro sport jej předkládá vládě ke 

schválení.“. 

13. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5 

znějí: 

„§ 3a 

Rejstřík 

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů 

o sportovních organizacích a sportovcích. Správcem a zpracovatelem rejstříku je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rejstřík je neveřejný. 

(2) Sportovní organizace žádající o podporu podle tohoto zákona se zapíše do 

rejstříku. 

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu 

zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny 



 

 

a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti 

a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci, 

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum, 

c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmen a) a b), 

d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu
5)

 sportovce a trenéra 

evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo 

trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České 

republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který 

sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,  

e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto 

údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,  

f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl 

u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován, 

g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou 

v písmenu f).  

(4) Uživatelem rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Sportovní 

organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných 

a sportovních organizacích v ní sdružených.  

(5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřuje pravdivost, úplnost a 

správnost údajů v rejstříku. 

(6) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro 

účely zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze 

základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa 

místa pobytu, datum a místo narození, státní občanství a čísla elektronicky čitelných 

identifikačních dokladů fyzické osoby. 

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou formát a 

strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace zapisují údaje 

podle odstavce 3. 

     § 3b 

Národní rada pro sport 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje Národní radu pro sport 

jako svůj poradní orgán v oblasti sportu. Národní rada se vyjadřuje ke koncepčním 

materiálům v oblasti sportu. 

(2) Členy Národní rady pro sport a jejího předsedu jmenuje ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

(3)  Podrobnosti o organizaci a činnosti Národní rady pro sport stanoví statut, který 

schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

------------------------- 

5) 
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 



 

 

14. V § 4 odst. 2 se slova „talentům a“ nahrazují slovem „talentům,“ a slova „, zřizuje 

laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném 

Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř dopingové kontroly je 

organizační složkou státu“ se nahrazují slovy „a v zájmu podpory zdravého 

způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a 

posudkové zdravotní péče v oblasti sportu“.  

15. V § 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 

které zní: 

„d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.“. 

16. V § 6 písm. a) se slova „a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů“ nahrazují slovy „, zejména pro mládež“. 

17. V § 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů,“.  

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).  

18. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 

zní:  

 „(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 

v obci a zajišťuje jeho provádění.“. 

19. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 6a 

Plány v oblasti sportu 

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou 

nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze 

státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování 

sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního 

uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím 

skončení. 

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projedná návrh plánu před 

předložením vládě s Národní radou pro sport.  

(3) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 

podpory sportu z rozpočtu obce nebo kraje, priority pro projekty zaměřené na 

podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti 

sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo 

kraje. 

§ 6b 

Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního 

rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na 

kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportování mládeže, sportu pro 

všechny a na podporu sportovní reprezentace České republiky, včetně úspěšných 

reprezentantů České republiky v olympijských hrách. 



 

 

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytovat pouze sportovním 

organizacím zapsaným v rejstříku. 

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního 

rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programu podpory na pořízení nebo 

technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Okruh 

oprávněných příjemců a časové období, na něž je program podle věty první 

vyhlášen, stanoví dokumentace tohoto programu. 

 (4) Podporu sportu nelze poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech 

opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo 

závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování výsledků 

sportovních soutěží, anebo která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního 

podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin. 

§ 6c 

Podpora významných sportovních akcí 

(1) Ústřední orgány státní správy vytvářejí na základě souhlasu vlády 

podmínky pro konání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Žádost 

o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládá předpokládaný rozpočet akce a 

studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní 

zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany 

orgánů veřejné moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví, 

pobytu cizinců na území České republiky a dopravní dostupnosti, budou pro 

pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a 

v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu 

nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání 

s veřejnými prostředky, a informace o udržitelnosti provozu sportovních a jiných 

zařízení, na něž má být podpora poskytnuta, po skončení akce. 

(3) Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního 

rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

(4) Podpora ze státního rozpočtu na významné sportovní akce neuvedené 

v odstavci 1 je poskytována na základě programu podle § 6b. 

 § 6d 

Koordinace poskytování podpory 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje poskytování 

podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

(2) Podpora se neposkytne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s 

podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie 

nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.“. 



 

 

20. V § 7e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Sportovní organizace se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a 

odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez 

zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 

3a odst. 3.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

21. V § 7e odst. 3 se za slova „odstavce 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo odstavce 2“.  

22. V § 7f odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „, s výjimkou správních deliktů 

uvedených v § 7e odst. 2,“. 

23. V § 7f se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:  

„(5) Správní delikty podle § 7e odst. 2 v prvním stupni projednává Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.  

24. V § 7f odstavec 7 zní:  

„(7) Pokuty, s výjimkou pokut za správní delikty uvedené v § 7e odst. 2, vybírá 

a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, s výjimkou pokut za správní 

delikty uvedené v § 7e odst. 2, je příjmem obce. Pokuty za správní delikty 

uvedené v § 7e odst. 2 vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem 

z pokut za správní delikty uvedené v § 7e odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“. 

  



 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna 

splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne 

zprovoznění rejstříku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní 

sportovní organizace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto 

povinnosti splnit do 12 měsíců ode dne zprovoznění rejstříku.  

2. Plán podle § 6a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vládě poprvé do 31. prosince 2016. 

3. Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj poprvé do 31. 

prosince 2017. 

4. Plán rozvoje sportu v obci podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje obec poprvé do 31. 

prosince 2017. 

  



 

 

PŘÍLOHA C  

Město Rokycany 
opatření orgánů města č. 1/2013 

 
Provozní řád Sportovního areálu 

„Jižní předměstí“ 

Rokycany 

 

Dodatek č. 1 
účinnost od 25. listopadu 2013 

 
Tímto dodatkem se mění Ceník za pronájem sportovišť Sportovního areálu „Jižní 

předměstí“ Rokycany takto: 

__________________________________________________________________ 
Ceník 

za pronájem sportovišť Sportovního areálu Jižní (ZŠ Čechova) 

umělý trávník III. generace 

 
Vstup na umělý trávník výhradně v čisté 

a pro tento druh povrchu vhodné obuvi, např. obuv sálová, obuv turfy, obuv "lisovky“ 

 

Zákaz vstupu v obuvi se šroubovacími kolíky!!! 

 

1. Základní, střední, odborné a jiné školy a školská zařízení sídlící v Rokycanech 1 h 
Umělý travnatý povrch, multifunkční plochy, atletická dráha, 

tenisový kurt, šatny, WC zdarma 

Podmínka: Trvalá přítomnost odpovědné osoby 

 

2. Organizované sportovní kluby sídlící v Rokycanech – 1 h 
Umělý travnatý povrch, šatny, WC, umělé osvětlení  celé hřiště:  ½ hřiště: 

- mládež do 18 let      zdarma   zdarma 

- dospělí:       700,- Kč  350,- Kč 

umělé osvětlení       200,- Kč  200,- Kč 

Podmínka: U mládežnických družstev trvalá přítomnost odpovědné osoby 

3. Soutěžní a přátelská utkání – mládežnické kluby – 1 h 
Umělý travnatý povrch, šatny, WC, umělé osvětlení celé hřiště:   ½ hřiště: 

- rokycanská družstva      zdarma   zdarma 

- ostatní družstva      750,- Kč  375,-Kč 

umělé osvětlení       200,- Kč  200,-Kč 

4. Soutěžní a přátelská utkání – kluby dospělých – 1 h 
Umělý travnatý povrch, šatny, WC, umělé osvětlení celé hřiště:   ½ hřiště: 

- rokycanská družstva      750,- Kč  375,-Kč 

- ostatní družstva      1.250,- Kč  625,-Kč 

umělé osvětlení       200,- Kč  200,-Kč 

5. Pronájem organizovanými skupinami (min. 10 osob) – 1 h 



 

 

Umělý travnatý povrch, šatny, WC, umělé osvětlení celé hřiště:   ½ hřiště: 

800,- Kč  400,- Kč 

umělé osvětlení       200,- Kč  200,- Kč 

6. Pronájem neorganizovanými jednotlivci (1 osoba) – 1 h 
Umělý travnatý povrch, šatny, WC 

- děti do 18 let         zdarma 
- dospělí         40,- 

7. Ostatní multifunkční plochy, atletická dráha, streetball (vždy po dohodě se 

správcem areálu) 

- neorganizovaní jednotlivci – 1 h      zdarma 

- organizované sportovní kluby sídlící v Rokycanech – 1 h    zdarma 
- organizované sportovní kluby ostatní – 1 h     300,- Kč 

8. Tenisový kurt – 1 h       150,- Kč 

9. Klubovna v zázemí areálu – 1 h      100,- Kč 

 

Ostatní ustanovení „Provozního řádu Sportovního areálu „Jižní předměstí“ Rokycany, 

zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Rokycany č. 10089 ze dne 12. 

listopadu 2013 a nabývá účinnosti 25. listopadu 2013. 

 

V Rokycanech dne 22. listopadu 2013 

 

Ing. Vladimír Šmolík 

starosta 

 

  



 

 

PŘÍLOHA D 

Dotační program 

„Podpora sportovních klubů, zájmových spolků a 

poskytovatelů sociálních služeb působících ve městě 

Rokycany“ 

 

Vyhlašovatel programu:   Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 

Rokycany 

 

Název dotačního programu:  Podpora sportovních klubů, zájmových spolků 

a poskytovatelů sociálních služeb působících ve 

městě Rokycany 

 

Účel poskytnutí dotace:  Podpora sportovních klubů, zájmových spolků 

a poskytovatelů sociálních služeb působících ve 

městě Rokycany, a to především: 

 Činnost sportovních klubů, zájmových spolků 

a poskytovatelů sociálních služeb, pokud 

žadatel vykazuje činnost v průběhu celého roku  

 Provoz sportovních klubů, zájmových spolků 

a poskytovatelů sociálních služeb, pokud 

provozuje žadatel činnost v průběhu celého 

roku a využívá v průběhu celého roku k této 

činnosti vlastní nebo pronajatý (vypůjčený) 

objekt  

 

Důvody podpory    Podpora sportovních klubů, zájmových spolků 

stanoveného účelu:    a poskytovatelů sociálních služeb působících na 

území města Rokycany, rozvoj zájmové činnosti, 

reprezentace města 



 

 

Výše celkové částky určené  1 200 000,- Kč     

na poskytnutí mimořádných         

dotací v rámci uvedeného         

programu v r. 2015  

 

Maximální a minimální výše  Maximální výše přiznané dotace na jednu žádost  

přiznané dotace v jednotlivém  nepřesáhne výši 1/5 alokované částky a zároveň 

případě:    nepřesáhne výši požadované dotace uvedenou 

v žádosti.                                                             

Minimální výše přiznané dotace je 1 000,- Kč.   

     Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

Okruh způsobilých žadatelů: Fyzické osoby podnikající a právnické osoby se 

sídlem na území i mimo území města Rokycany, 

vykonávající činnost na území města Rokycany.  

Jedná se zejména o spolky, pobočné spolky a 

organizace působící v oblasti mládeže, tělovýchovy 

a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, 

zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 

kriminality a ochrany životního prostředí. 

Dotace nebudou poskytovány spolkům při 

mateřských, základních a středních školách. 

 

Lhůta pro podání žádostí:  Od 31. července 2015 do 14. srpna 2015,   

Rozhodným je termín doručení žádosti osobně 

nebo poštou do podatelny Městského úřadu 

Rokycany. 

 

 



 

 

Kritéria pro hodnocení žádostí:  

 Bonita žadatele – kvalita, důvěryhodnost, 

předchozí spolupráce       

0 – 10 bodů 

 Cílová skupina - počet členů (zvýhodnění dětí a 

mládeže do 18 let,  seniorů), aktivní zapojení 

členů klubu, spolku       

0 – 20 bodů 

 Pravidelná činnost žadatele, perspektiva pro 

děti a mládež, práce v sociální a zdravotní 

oblasti   

0 – 30 bodů 

 Přínos pro město a občany – přínos činnosti 

spolku pro život ve městě Rokycany, 

vzdělávání, reprezentace a propagace města  

0 – 20 bodů 

 Pořádání akcí pro veřejnost a jejich návštěvnost       

0 – 20 bodů 

 

Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů (od nejvyššího pořadí po nejnižší). 

Finanční prostředky budou navrhovány postupně od nejvyššího umístění k nejnižšímu 

až do vyčerpání celkové alokované částky. Při souběhu více obdobně hodnocených 

žádostí bude přidělovaná výše dotace v jednotlivých případech krácena, aby mohlo dojít 

k uspokojení co největšího počtu žádostí. 

Bodování bude provádět finanční výbor, výchovně vzdělávací komise a komise 

zdravotní a sociální dle svých působností v rámci podaných žádostí. Konečnou výši 

dotace schválí rada města, popř. zastupitelstvo města, přičemž bude vycházet z jejich 

návrhů. 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: O poskytování dotací rozhodnou v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů orgány města, a to rada města 

nebo zastupitelstvo města do 19. října 2015. 

 Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

s žadateli do 20 pracovních dnů od schválení 

orgány města. 



 

 

Podmínky poskytnutí dotace:   

 Základní podmínkou poskytnutí dotace je 

angažovanost činnosti žadatele v oblastech 

uvedených v čl. Okruh způsobilých žadatelů. 

 Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost o 

poskytnutí dotace na tiskopisu města včetně 

příloh v řádném termínu. 

 Žadatel je povinen v žádosti konkrétně uvést, 

na co dotační prostředky použije. 

 Žadatelé, kteří žádají o dotace poskytnuté 

z rozpočtu města Rokycany pro r. 2015 

opakovaně a všechny požadované přílohy již 

v předchozím řízení řádně předložili, mohou 

podat žádost bez příloh. Toto uvedou v žádosti. 

 

 Pokud žadatel žádá o dotaci pro r. 2015 poprvé,  

předloží následující přílohy k žádosti:  

Doklady o právní subjektivitě žadatele: 

- úředně ověřená kopie: dokladu o právní 

subjektivitě žadatele nebo výpisu 

z rejstříkového soudu, je-li  

   žadatel do tohoto rejstříku zapsán nebo 

dokladu  

   o registraci spolku nebo kopie 

živnostenského listu  

   nebo koncesní listiny,  

- kopie stanov spolku, 

- doklad o volbě či jmenování statutárního               

   zástupce (např. jmenovací dekret, usnesení  

   z ustavujícího zasedání či valné hromady  

   apod.), 

- fotokopie smlouvy o zřízení účtu, na který  

         bude dotace převedena (u žadatelů, kterým  

         dotace bude převedena bezhotovostně na 

účet). 



 

 

- u příjemců dotací, kteří žádají opakovaně a 

výše  

         uvedené doklady již předložili 

v předcházejících  

         letech, pak stačí čestné prohlášení, že dříve  

         předložené doklady jsou stále platné a 

         nedošlo  

         v nich ke změnám.  

 Zpráva o činnosti žadatele za uplynulé období 

(předchozí kalendářní rok), včetně 

vyhodnocení dosažených výsledků, 

reprezentace a propagace města – lze podat na 

formuláři žádosti nebo samostatnou přílohou. 

 

 Informace o počtu dětí a mládeže 

organizovaných u žadatele ke dni podání 

žádosti (popř. počet dnů v měsíci, kdy žadatel 

pracuje s organizovanými dětmi a mládeží, 

věkovou strukturu dětí a mládeže 

organizovaných u žadatele a přehled výsledků, 

které žadatel při práci s dětmi a mládeží dosáhl 

za období uplynulého roku) - lze podat na 

formuláři žádosti nebo samostatnou přílohou. 

 

 Informace o počtu dospělých, popř. výsledky 

jejich působení - lze podat na formuláři žádosti 

nebo samostatnou přílohou. 

 

 Výsledek hospodaření za uplynulý rok – 

celkový objem příjmů (výnosů) a výdajů 

(nákladů) - lze podat na formuláři žádosti nebo 

samostatnou přílohou 

 

 Rozpočet na rok, na který je dotace požadována 

- celkový objem příjmů (výnosů) a výdajů 

(nákladů) - lze podat na formuláři žádosti nebo 

samostatnou přílohou. 

 

 Pokud nebude žádost předložena na uvedeném 

tiskopisu města nebo nebudou v žádosti a 

v přílohách uvedeny všechny náležitosti, bude 

žádost vyřazena a dotace nebude poskytnuta. 

  

 Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci 

je důvodem k neposkytnutí dotace, případně 



 

 

k vrácení dotace žadatelem poskytovateli 

dotace. 

 

 Předmětem dotací nesmí být financování 

nákupu majetku formou leasingu, z dotací dále 

nelze hradit pohoštění a dary, pokuty a penále.  

 

Pravidla pro poskytnutí dotace:     

 Dotace je účelová a příjemce je povinen použít 

dotaci  

hospodárným způsobem a výhradně na 

realizaci určeného účelu. 

  

 Dotace bude žadateli poskytnuta na základě 

veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu města 

Rokycany. 

 

 Příjemce je oprávněn čerpat poskytnutou dotaci 

v průběhu běžného kalendářního roku, 

nejpozději do 31. prosince 2015. Čerpáním 

dotace se rozumí úhrada výdajů vzniklých při 

realizaci určeného účelu v hotovosti nebo 

bankovním převodem v průběhu celého roku 

2015, a to i před uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy. Výdaje musí být ve skutečné výši 

vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 

příjemce dotace nejpozději do dne uvedeného 

v tomto odstavci. 

 

 Příjemce se zavazuje provést řádné vyúčtování 

přijaté finanční dotace (včetně daňových 

dokladů a výpisů z účtu o úhradě) na 

předepsaném formuláři a předložit jej 

poskytovateli dotace nejpozději do 31.1.2016. 

 

Administrátor programu:  Finanční odbor 

     Ing. Milana Jirsová, tel. 371 706 167 

     e-mail: milana.jirsova@rokycany.cz 

 

Číslo usnesení a datum schválení dotačního programu Zastupitelstvem města 

Rokycany:  usnesení č. 3949 ze dne 29.6.2015 

mailto:milana.jirsova@rokycany.cz


 

 

Dotační program 

„Podpora obnovy majetku sportovních klubů a 

zájmových spolků působících ve městě Rokycany“ 

 

Vyhlašovatel programu:   Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 

Rokycany 

 

Název dotačního programu:  Podpora obnovy majetku sportovních klubů a 

zájmových spolků působících ve městě Rokycany 

 

Účel poskytnutí dotace:  Podpora obnovy majetku sportovních klubů a 

zájmových spolků působících na území města 

Rokycany -  opravy, rekonstrukce nebo 

modernizace objektů, které žadatelé využívají ke 

své činnosti, a které jsou v jejich vlastnictví, popř. 

ve vlastnictví města.  

 

Důvody podpory    Podpora obnovy majetku sportovních klubů a 

zájmových  

stanoveného účelu:  spolků působících na území města Rokycany při 

opravách, rekonstrukcích nebo modernizaci 

objektů, které žadatelé využívají ke své činnosti, a 

které jsou v jejich vlastnictví, popř. ve vlastnictví 

města.  

 

  



 

 

Výše celkové částky určené  800 000,- Kč     

na poskytnutí mimořádných         

dotací v rámci uvedeného         

programu v r. 2015  

 

Maximální výše přiznané dotace Maximální výše dotace na jednu žádost nepřesáhne 

výši  

v jednotlivém případě:   1/4 alokované částky a zároveň nepřesáhne výši  

           požadované dotace uvedenou v žádosti. 

     Minimální výše přiznané dotace je 1 000,- Kč.   

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

Okruh způsobilých žadatelů: Fyzické osoby podnikající a právnické osoby se 

sídlem na území i mimo území města Rokycany, 

vykonávající činnost na území města Rokycany, 

přičemž využívají ke své činnosti objekty, které 

jsou v jejich vlastnictví, popř. ve vlastnictví města.  

Jedná se zejména o spolky, pobočné spolky a  

organizace působící v oblasti mládeže, tělovýchovy 

a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, 

zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 

kriminality a ochrany životního prostředí. 

 

Dotace nebudou poskytovány spolkům při 

mateřských, základních a středních školách. 

 

  



 

 

Lhůta pro podání žádostí:  Od 31. července 2015 do 14. srpna 2015,   

Rozhodným je termín doručení žádosti osobně 

nebo poštou do podatelny Městského úřadu 

Rokycany. 

 

Kritéria pro hodnocení žádostí:  

 Bonita žadatele – kvalita, důvěryhodnost, 

předchozí spolupráce       

0 – 10 bodů 

 Cílová skupina - počet členů (zvýhodnění dětí a 

mládeže do 18 let,  seniorů), aktivní zapojení 

členů klubu, spolku       

0 – 20 bodů 

 Pravidelná činnost žadatele, perspektiva pro 

děti a mládež, práce v sociální a zdravotní 

oblasti   

0 – 20 bodů 

 Přínos pro město a občany – přínos činnosti 

spolku pro život ve městě Rokycany, 

vzdělávání, reprezentace a propagace města   

0 – 20 bodů 

 Naléhavost oprav, rekonstrukce nebo 

modernizace objektů s ohledem na činnost 

spolku         

0 – 30 bodů  

 

Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů (od nejvyššího pořadí po nejnižší). 

Finanční prostředky budou navrhovány postupně od nejvyššího umístění k nejnižšímu 

až do vyčerpání celkové alokované částky na akce. Při souběhu více obdobně 

hodnocených žádostí bude přidělovaná výše dotace v jednotlivých případech krácena, 

aby mohlo dojít k uspokojení co největšího počtu žádostí. 

 

Bodování bude provádět finanční výbor, výchovně vzdělávací komise a komise 

zdravotní a sociální dle svých působností v rámci podaných žádostí. Konečnou výši 

dotace schválí rada města, popř. zastupitelstvo města, přičemž bude vycházet z jejich 

návrhů. 



 

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: O poskytování dotací rozhodnou v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů orgány města, a to rada města 

nebo zastupitelstvo města do 19. října 2015.  

Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

s žadateli do  

20 pracovních dnů od schválení orgány města. 

 

 

Podmínky poskytnutí dotace:   

 Základní podmínkou poskytnutí dotace je 

angažovanost činnosti žadatele v oblastech 

uvedených v čl. Okruh způsobilých žadatelů. 

 

 Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost o 

poskytnutí dotace na tiskopisu města včetně 

příloh v řádném termínu. 

 

 Žadatel je povinen v žádosti konkrétně uvést, 

na co dotační prostředky použije. 

 

 Žadatelé, kteří žádají o dotace poskytnuté 

z rozpočtu města Rokycany pro r. 2015 

opakovaně a všechny požadované přílohy již 

v předchozím řízení řádně předložili, mohou 

podat žádost bez příloh. Toto uvedou v žádosti. 

 

 Pokud žadatel žádá o dotaci pro r. 2015 poprvé,  

předloží následující přílohy k žádosti:  

Doklady o právní subjektivitě žadatele: 

- úředně ověřená kopie: dokladu o právní 

subjektivitě  

   žadatele nebo výpisu z rejstříkového soudu, 

je-li  

   žadatel do tohoto rejstříku zapsán nebo 



 

 

dokladu  

   o registraci spolku nebo kopie 

živnostenského listu  

   nebo koncesní listiny,  

- kopie stanov spolku, 

- doklad o volbě či jmenování statutárního               

   zástupce (např. jmenovací dekret, usnesení  

   z ustavujícího zasedání či valné hromady  

   apod.), 

- fotokopie smlouvy o zřízení účtu, na který  

         bude dotace převedena (u žadatelů, kterým  

         dotace bude převedena bezhotovostně na 

účet). 

- u příjemců dotací, kteří žádají opakovaně a 

výše  

         uvedené doklady již předložili 

v předcházejících  

         letech, pak stačí čestné prohlášení, že dříve  

         předložené doklady jsou stále platné a 

nedošlo  

         v nich ke změnám.  

 Zpráva o činnosti žadatele za uplynulé období 

(předchozí kalendářní rok), včetně 

vyhodnocení dosažených výsledků, 

reprezentace a propagace města – lze podat na 

formuláři žádosti nebo samostatnou přílohou. 

 

 Informace o počtu dětí a mládeže 

organizovaných u žadatele ke dni podání 

žádosti (popř. počet dnů v měsíci, kdy žadatel 

pracuje s organizovanými dětmi a mládeží, 

věkovou strukturu dětí a mládeže 

organizovaných u žadatele a přehled výsledků, 

které žadatel při práci s dětmi a mládeží dosáhl 

za období uplynulého roku) - lze podat na 

formuláři žádosti nebo samostatnou přílohou. 

 



 

 

 Informace o počtu dospělých, popř. výsledky 

jejich působení - lze podat na formuláři žádosti 

nebo samostatnou přílohou. 

 

 Výsledek hospodaření za uplynulý rok – 

celkový objem příjmů (výnosů) a výdajů 

(nákladů) - lze podat na formuláři žádosti nebo 

samostatnou přílohou 

 

 Rozpočet na rok, na který je dotace požadována 

- celkový objem příjmů (výnosů) a výdajů 

(nákladů) - lze podat na formuláři žádosti nebo 

samostatnou přílohou. 

 

 

 Výpis z listu vlastnictví dokládající vlastnictví 

příslušného objektu nebo kopii příslušné 

smlouvy s městem Rokycany. 

 

 Projektovou dokumentaci nebo přesný popis 

stavebních úprav. 

 

 Příslušný doklad stavebního úřadu k povolení 

stavby v případě, že je požadován na základě 

stavebního zákona. 

 

 Rozpočet plánované akce, z něhož bude zřejmé 

finanční krytí celé akce (podíl vlastních 

zdrojů), 

 

 V případě, že se plánovaná akce bude týkat 

objektu ve vlastnictví města, žadatel doloží 

souhlas vlastníka s plánovanou akcí. 

 

 Pokud nebude žádost předložena na uvedeném 

tiskopisu města nebo nebudou v žádosti a 

v přílohách uvedeny všechny náležitosti, bude 

žádost vyřazena a dotace nebude poskytnuta. 

  

 Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci 

je důvodem k neposkytnutí dotace, případně 

k vrácení dotace žadatelem poskytovateli 

dotace. 

 



 

 

 Předmětem dotací nesmí být financování 

nákupu majetku formou leasingu, z dotací dále 

nelze hradit pohoštění a dary, pokuty a penále.  

 

Pravidla pro poskytnutí dotace:     

 Dotace je účelová a příjemce je povinen použít 

dotaci  

hospodárným způsobem a výhradně na 

realizaci určeného účelu. 

  

 Dotace bude žadateli poskytnuta na základě 

veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu města 

Rokycany. 

 

 Příjemce je oprávněn čerpat poskytnutou dotaci 

v průběhu běžného kalendářního roku, 

nejpozději do 31. prosince 2015. Čerpáním 

dotace se rozumí úhrada výdajů vzniklých při 

realizaci určeného účelu v hotovosti nebo 

bankovním převodem v průběhu celého roku 

2015, a to i před uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy. Výdaje musí být ve skutečné výši 

vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 

příjemce dotace nejpozději do dne uvedeného 

v tomto odstavci. 

 

 Příjemce se zavazuje provést řádné vyúčtování 

přijaté finanční dotace (včetně daňových 

dokladů a výpisů z účtu o úhradě) na 

předepsaném formuláři a předložit jej 

poskytovateli dotace nejpozději do 31.1.2016. 

 

 

 

Administrátor programu:  Finanční odbor 

     Ing. Milana Jirsová, tel. 371 706 167  

     e-mail: milana.jirsova@rokycany.cz 

Číslo usnesení a datum schválení dotačního programu Zastupitelstvem města 

Rokycany:  usnesení č. 3949 ze dne 29.6.2015 
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Opatření pro poskytování dotací 



 

 

 

Čl. 1 

Úvod 

Město Rokycany vydává tato opatření za účelem stanovení postupu při poskytování 

dotací z rozpočtu města.  

 

Čl. 2 

Základní pojmy 

1. Dotací z rozpočtu města se rozumí peněžní prostředky poskytované spolkům, 

pobočným spolkům (dále jen „spolky“), humanitárním organizacím a jiným 

fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a 

sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a 

vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 

životního prostředí (dále jen „žadatel“). 

 

2. Žádost o poskytnutí dotace na činnost a na provoz se podává na tiskopisu města 

„Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokycany na rok …“.  

 

3. Žádost o poskytnutí účelové dotace se podává na tiskopisu „Žádost o poskytnutí            

účelové dotace z rozpočtu města Rokycany na rok …“.  

 

4. Příjemcem dotace je žadatel uvedený v žádosti.  

 

5. O poskytnutí dotace do výše 50 000,- Kč (v souhrnu pro jednoho žadatele za jeden  

kalendářní rok) rozhoduje Rada města Rokycany, o poskytnutí dotace nad částku  

50 000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Rokycany.  

 

6. Dotace z rozpočtu města mohou být: 

 

a) dotace na činnost – pokud žadatel vykazuje činnost v průběhu celého roku  

a jeho zaměření odpovídá čl. 2 odstavec 1 

 

b) dotace na provoz – pokud provozuje žadatel činnost v průběhu celého roku a 

využívá v průběhu celého roku k této činnosti vlastní nebo pronajatý 

(vypůjčený) objekt a jeho zaměření odpovídá čl. 2 odstavec 1 

 



 

 

c) dotace účelové jsou určené na: 

- pořízení strojního vybavení, které bude používáno pro činnost organizace a 

jehož účel a efektivita použití budou řádně zdůvodněny v žádosti o poskytnutí 

účelové dotace. Toto vybavení nesmí být po dobu 5 let od poskytnutí dotace 

žadatelem odprodáno.  

- na opravu, rekonstrukci nebo modernizaci objektů, které žadatelé uvedení v čl. 

2 odstavec 1 využívají ke své činnosti, a které jsou v jejich vlastnictví, popř.  

ve vlastnictví města.  

 

Čl. 3 

Podmínky poskytnutí dotace 

 

1. Základní podmínkou poskytnutí dotace je podpora činnosti žadatele v oblastech 

uvedených v čl. 2 odst. 1. 

 

2. Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace na tiskopisu města 

v řádném termínu. 

 

3. Žadatel je povinen v žádosti konkrétně uvést, na co dotační prostředky použije. 

 

4. Předložení všech následujících příloh k žádosti:   

4.1. Doklady o právní subjektivitě žadatele: 

a)   úředně ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele  

- výpis z rejstříkového soudu, ne starší 6 měsíců, je-li žadatel do tohoto 

rejstříku zapsán, u stávajících spolků i úředně ověřený doklad o registraci 

spolku, 

- úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny,  

- kopie stanov spolku, 

b) doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce (např. jmenovací dekret, 

usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.), 

c) fotokopie smlouvy o zřízení účtu, na který budou dotace převedeny (u 

žadatelů, kterým dotace bude převedena bezhotovostně na účet). 

 

U příjemců dotací, kteří žádají opakovaně a výše uvedené doklady již předložili 

v předcházejících letech, pak stačí čestné prohlášení, že dříve předložené doklady 

jsou stále platné a nedošlo v nich ke změnám.  

 



 

 

4.2. Zpráva o činnosti žadatele za uplynulé období, vč. vyhodnocení dosažených              

výsledků, reprezentace a propagace města a dále:  

- informace o počtu dětí a mládeže organizovaných u žadatele ke dni podání  

žádosti (např. počet dnů v měsíci, kdy žadatel pracuje s organizovanými 

dětmi a mládeží, věkovou strukturu dětí a mládeže organizovaných u 

žadatele a přehled výsledků, které žadatel při práci s dětmi a mládeží 

dosáhl za období uplynulého roku), 

- informace o počtu dospělých a výsledky jejich působení. 

 

4.3. Výsledek hospodaření za uplynulý rok formou: 

- žadatel, který účtuje v soustavě podvojného účetnictví – Výkaz zisků a 

ztrát  

a Rozvahu, případně předběžný Výkaz zisků a ztrát a předběžnou 

Rozvahu. 

- žadatel, který vede daňovou evidenci – kopii peněžního deníku, případně 

ručně zpracovaný přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok. 

 

4.4. Rozpočet na rok, na který je dotace požadována. 

 

4.5. K žádosti o účelovou dotaci se dále dokládá: 

- žadatel, který účtuje v soustavě podvojného účetnictví doloží kopii 

posledního podaného Daňového přiznání,  

- u dotace na pořízení strojního vybavení, které bude používáno pro činnost  

organizace - důvod pořízení, rozpočet plánované akce, z něhož bude 

zřejmé finanční krytí celé akce (podíl vlastních zdrojů), 

- u dotace na opravy, rekonstrukci nebo modernizaci objektů:   

- výpis z listu vlastnictví dokládající vlastnictví příslušného objektu nebo 

kopii příslušné smlouvy s městem Rokycany,  

- projektovou dokumentaci nebo přesný popis stavebních úprav, 

- příslušný doklad stavebního úřadu k povolení stavby v případě, že je 

požadován na základě stavebního zákona, 

- rozpočet plánované akce, z něhož bude zřejmé finanční krytí celé akce 

(podíl vlastních zdrojů), 

- v případě, že se plánovaná akce bude týkat objektu ve vlastnictví 

města, žadatel doloží souhlas vlastníka s plánovanou akcí. 

                 

5. Předložení žádosti do termínu 31.12. předcházejícího roku, ve kterém má být dotace 

poskytnuta, přílohy k žádosti pak nejpozději do 31.1. roku, ve kterém má být dotace 

poskytnuta.  

 



 

 

6. Pokud nebude žádost předložena na uvedeném tiskopisu města nebo nebudou 

v žádosti a v přílohách uvedeny všechny náležitosti, bude žádost vyřazena a dotace 

nebude poskytnuta.  

 

7. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci je důvodem k neposkytnutí dotace, 

případně k vrácení dotace žadatelem poskytovateli dotace. 

 

8. Předmětem dotací nesmí být financování nákupu majetku formou leasingu, z dotací 

dále nelze hradit pohoštění a dary, pokuty a penále.  

 

9. Předložení kompletního vyúčtování dotace je jednou z podmínek pro případné 

poskytnutí dotace pro další rok.  

 

10.  Pokud je žadatel o dotaci dlužníkem města a nejpozději do termínu předložení 

příloh k žádosti, tj. do 31.1. roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, nesplatí své 

závazky, bude žádost vyřazena a dotace nebude poskytnuta.  

Pokud je žadatel o dotaci dlužníkem města a nejpozději do termínu předložení 

příloh k žádosti, tj. do 31.1. roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, řádně splácí 

své závazky dle splátkového kalendáře, bude jeho žádost akceptována a zařazena  

do seznamu žadatelů o dotaci.  

 

Čl. 4 

Projednávání žádostí 

 

1. Žádosti o dotace na činnost a na provoz a účelové dotace, které budou v termínu  

do 31.12. doručeny, budou projednány v příslušných orgánech města v měsíci 

únoru až dubnu následujícího roku (po předložení příloh k žádostem a 

vyúčtování dotací poskytnutých v předchozím roce).  

 

2. Před projednáním v radě města a zastupitelstvu města bude provedena 

předběžná veřejnosprávní kontrola a projednání podle postupu uvedeného 

v příloze č. 4 („Záznam o projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Rokycany na rok …“). Při projednávání žádostí o dotaci bude přihlíženo 

ke stanoveným podmínkám  

a výši finančních prostředků v rozpočtu města. 

 



 

 

Čl. 5 

Poskytování dotací 

 

1. Po schválení dotací v radě nebo zastupitelstvu města bude s každým žadatelem 

uzavřena písemná smlouva.  

 

2. Přiznaná dotace bude převedena na účet žadatele o dotaci uvedeného ve 

Smlouvě nebo vyplacena v hotovosti v pokladně MěÚ proti prokázání totožnosti 

statutárního zástupce žadatele.  

 

3. Podáním žádosti nevzniká nárok na přiznání dotace 

 

Čl. 6 

Vyúčtování dotace 

 

Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky řádně vyúčtovat na 

formuláři „Vyúčtování dotace z rozpočtu města Rokycany za rok …“ Termín předložení 

vyúčtování je do 31. ledna kalendářního roku, následujícího po roce, v němž byla 

dotace poskytnuta, a to následujícím způsobem: 

a) organizace, která účtuje podvojně 

    Kopie prvotních dokladů označených „dotace města“ včetně dokladů o zaplacení 

- úhrady v hotovosti: kopie výdajových pokladních dokladů 

- úhrady převodem z účtu: kopie výpisů z účtu, faktury 

    Kopie sestavy dílčí položkové výsledovky dokládající oddělené zaúčtování přijatých 

a  vynaložených finančních prostředků z dotace.  

b) organizace, která vede daňovou evidenci 

    Kopie prvotních dokladů označených „dotace města“ včetně dokladů o zaplacení 

- úhrady v hotovosti: kopie výdajových pokladních dokladů nebo 

příjmových  

       dokladů dodavatelů  

-     úhrady převodem z účtu: kopie výpisů z účtu, faktury 



 

 

     Kopie stránek peněžního deníku nebo pokladní knihy s označením položek 

týkajících se    

     čerpání dotace, případně uvádět čerpání dotace v samostatném sloupci peněžního 

deníku,  

     tak, aby bylo prokázáno oddělené účtování finančních prostředků z dotace města. 

Poskytovatel může stanovit ve Smlouvě v odůvodněných případech jiný způsob 

vyúčtování, popř. termín vyúčtování. 

 

Čl. 7 

Kontrolní činnost 

 

Kontrolní činnost u dotací z prostředků města se provádí formou veřejnosprávních 

kontrol
1
. 

 

Čl. 8 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Toto Opatření pro poskytování dotací bylo schváleno usnesením zastupitelstva 

města  

č. 3726 ze dne 27. ledna 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.  

 

2. Ke dni  31. ledna 2014 se ruší Opatření pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Rokycany č. 2/2010 účinné od 1. prosince 2010 včetně dodatku č. 1. Práva a 

povinnosti vyplývající ze smluv o poskytnutí dotace uzavřených v roce 2013 podle 

Opatření č. 2/2010 zůstávají zachovány v rozsahu daném smlouvou. 

 

                                                 
1
 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF č. 

416/2004 Sb. 

 



 

 

3. Rozhodování o žádostech, které byly podány v roce 2013 (pro dotace poskytované  

v r. 2014), bude probíhat dle tohoto Opatření. Takové žádosti jsou způsobilé 

k vyřízení, pokud splňují náležitosti žádosti dle tohoto Opatření nebo Opatření 

předchozího, tedy č. 2/2010 včetně dodatku č.1.  

 

V Rokycanech dne 27. ledna 2014                                                  

 

 

___________________________ 

                                     Ing. Vladimír Šmolík 

                                                          starosta města Rokycany 

  



 

 

Příloha E 

Analýza sportovních činností v Rokycanech 

Dobrý den, jmenuji se David Vaščák, jsem studentem Západočeské univerzity v Plzni 

obor Management obchodních činností a chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku, týkajícího se bakalářské práce na téma Analýza sportovních činností v 

Rokycanech. Získané poznatky budou použity pouze pro potřeby mé bakalářské práce. 

Prosím vyplňte údaje platné k 31. 12. 2015: 

 

*Povinné pole 

Název organizace * 

 

Jméno a pozice respondenta * 

 

Počet členů (celkem) * 

(pokud není znám přesný počet, alespoň odhad) 

 

Počet členů (mládež do 18 let) * 

 

Typ činnosti * 

o Individuální  

o Kolektivní  

o Jiné  

Počet tréninků * 

(týdně) 

o Méně než 1x 

o 1x 

o 2-3x 

o 4x a více 

Účast na soutěžích * 

(úroveň soutěže, vyberte nejvyšší dosaženou v minulém roce tj. 2015) 

 Okresní  

 Krajské  

 Republikové  



 

 

 Mezinárodní  

Měsíční (roční) příspěvky členů * 

 Měsíční  

 Roční  

 Jiné  

Výše příspěvků  

 

Celkové roční výdaje organizace  

 

Celkové roční příjmy organizace  

 
  



 

 

Příloha F 

Přiložen originál dokumentu Stanovisko města Rokycany 

  



 

 

  



 

 

13 Abstrakt 

VAŠČÁK, David. Analýza financování a zajišťování sportovních aktivit v Rokycanech. 

Plzeň, 2016. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

Klíčová slova: analýza, sport, financování, dotace, Rokycany 

Tato bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje motivací občanů při výběru 

aktivity pro trávení jejich volného času a vysvětluje pozitivní vliv na psychické i 

fyzické zdraví člověka. Blíže specifikuje organizování a financování sportu ze státního 

rozpočtu a rozpočtů samosprávných celků. V praktické části je vysvětleno financování 

sportu v Rokycanech, které se rozděluje na dvě formy – provoz sportovišť pod názvem 

Sportovní zařízení města Rokycany a dotační programy z rozpočtu města Rokycany. 

Cílem práce bylo zjistit, zda dochází k podpoře mládeže do 18 let věku a také občanů 

města Rokycan, aktivních v některém z místních sportovních spolků. Součástí práce je 

finanční kalkulace počátečních výdajů se zaměřením na děti ve věku 4 – 6 let. 
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The theoretical part of this bachelor thesis deals with motivation of the citizens when 

choosing their freetime activities and it also explains the positive effect on mental and 

physical health of a person. It specifies organization and funding of sport from the state 

budget and the budgets of self-governing units. The practical part deals with the funding 

of sport in Rokycany, which is divided into two forms – the running of sports facilities 

under the name Sport facilities of the town of Rokycany and subsidy programme from 

the budget of the town of Rokycany. The aim of this thesis was to find out if the 

municipality of Rokycany sufficiently supports both children under 18 years and also 

those citizens of Rokycany who are members of any of sport groups. The work includes 

a financial calculation of initial expenses of a child at the age from 4 to 6. 


