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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je zmapovat současnou situaci sportovní infrastruktury ve městě 

Kroměříž. Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje především na obecnou 

terminologii, legislativní úpravu v České republice i Evropské unii a na financování sportu  

a sportovní infrastruktury. Praktická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku města 

Kroměříž, na jeho historii, dopravní dostupnost, na sportovní zařízení, která se ve městě 

nacházejí, či na subjekty, které jsou činné v oblasti sportovní infrastruktury. Další část 

praktické části uvádí popis výsledků dotazníkového šetření a hodnocení rozhovorů s aktéry 

z oblasti sportu. Všechny získané informace vedly k vytvoření návrhů možnosti rozvoje 

sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Kroměříž.  

Klíčová slova: sport, sportovní infrastruktura, financování, veřejná správa, město 

Kroměříž, sportovní zařízení. 

ABSTRACT 

The aim of the bachelor thesis is to describe the current situation of sports infrastructure in 

the city Kromeriz. The theoretical part of this bachelor thesis is primarily focused to 

general terminology of sport, legislative regulation in the Czech Republic and the Europen 

Union and financing of sport and sports infrastructure. The practical part is focused  

to general characteristics of the city Kromeriz, for its history, traffic availability, for sports 

facilities, which are in this city or for entities, which are active in the field of sports 

infrastructure. Next part of the practical part is about the description of the questionnaire 

survey and evaluation of interviews with people from the field of sport. All retrieved 

information led to create proposals of development opportunities of the sports 

infrastructure and sports activities in the city Kromeriz. 

Keywords: sport, sports infrastructure, financing, public administration, city Kromeriz, 

sports facilities. 
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ÚVOD 

Sport. Pro někoho způsob odpočinku a každodenní rituál, pro někoho jen zbytečná ztráta 

času. Nicméně sport je, nebo by alespoň měl být součástí života každého z nás. Není nutné 

sportovat každý den, několik hodin, zbytečně se trápit. Stačí i menší procházky v přírodě. 

Protože pohyb je velmi důležitý, jak pro fyzickou, tak pro duševní pohodu našeho těla. Měl 

by nám přinášet hlavně radost. Pohyb udržuje člověka v dobré kondici po všech stránkách. 

V dnešní době, kdy se změnil pohled i chápání sportu, jedná se o velmi diskutované téma, 

například co se týká jeho financování. Sport nemá pozitivní vliv pouze na zdraví člověka, 

ale také na ekonomiku a rozvoj daného státu či konkrétních regionů. Předmětem této 

bakalářské práce je analýza sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě 

Kroměříž. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické 

části. 

Teoretická část této bakalářské práce obsahuje čtyři kapitoly. V první kapitole lze najít 

především obecné pojmy související se sportem a sportovní infrastrukturou, dále malou 

zmínku historie, aspekty sportu, organizaci sportu v ČR apod. Druhá kapitola je zaměřena 

na legislativní a právní úpravu sportu, jak v České republice, tak v Evropské unii. Třetí, 

kapitola pojednává o působnosti veřejné správy v oblasti sportu. Čtvrtá, poslední kapitola 

obsahuje formy financování sportu. 

V úvodu praktické části najdeme dvě velké kapitoly, a to všeobecnou socioekonomickou 

analýzu a analýzu současné situace sportovní infrastruktury a sportovních aktivit ve městě 

Kroměříž. Jsou zde uvedeny například sportovní zařízení, subjekty činné v oblasti sportu, 

financování sportu ve městě Kroměříž a mnoho dalšího. Dále je tato část doplněna  

o analýzu sekundárních dat, kde se zabývám rozborem šetření, které již v minulosti 

ve městě probíhalo. Součástí této kapitoly je také rozbor dotazníkového šetření, které 

probíhalo mezi obyvateli města či rozbor rozhovorů, které byly prováděny s přímými 

aktéry z oblasti sportu. Tyto rozhovory byly zaměřeny především na současnou sportovní 

infrastrukturu, možnosti jejího dalšího rozvoje a rozvojové bariéry. Po zhodnocení 

dotazníkového šetření a rozhovorů, jsou na konci praktické části uvedeny možné návrhy na 

rozvoj sportu a sportovní infrastruktury ve městě Kroměříž.  
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zmapovat a analyzovat současný stav sportovní 

infrastruktury a sportovních aktivit na území města Kroměříže a navrhnout možná opatření 

pro zlepšení dané problematiky této oblasti. V teoretické části je nutné nejdříve vypracovat 

literární rešerši dostupné odborné literatury, která poskytuje komplexní náhled na danou 

problematiku. Praktická část je poté zaměřena přímo na problematiku ve městě Kroměříž. 

Pro zhodnocení současné situace v tomto městě byla použita SWOT analýza, která blíže 

popisuje silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby města Kroměříže. Dále také byly 

využity metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Příkladem kvantitativního 

výzkumu je standardizovaný dotazník, který byl poskytnut občanům města a ukazuje jejich 

pohled na sport a sportovní infrastrukturu v tomto městě. Kvalitativní výzkum byl využit  

u nestandardizovaných rozhovorů s přímými aktéry z oblasti sportu a sportovní 

infrastruktury. Na základě poznatků zjištěných jak v dotazníkovém šetření, tak 

v rozhovorech, bude sestaven návrh na zlepšení sportovní infrastruktury ve městě 

Kroměříž. 
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  I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SPORT  

Co si vlastně představit pod pojmem „sport“? V podstatě se jedná o slovní novotvar, 

pocházející z angličtiny. Všeobecně se však tvrdí, že se do tohoto jazyka dostal 

z francouzského výrazu „desporter“, neboli volně přeloženo, „bavit se“ či „oddávat  

se zábavě“. (Sommer, 2003, s. 10) 

Od pradávna byl sport způsob zábavy. Je velká škoda, že mnozí lidé to tak nevidí  

i v dnešní době, kdy je sport pro některé jen zbytečná ztráta času. U mnohých, kteří mají 

takzvaný „sedavý“ způsob zaměstnaní, je sport ve volném čase velmi důležitý a jeho 

nedostatek může vést k vážným zdravotním komplikacím. 

„Sport… Sport je prostě droga, droga v tom nejlepším slova smyslu. Odjakživa je také 

jakýmsi životabudičem.“ (Sommer, 2003, s. 10) 

1.1 Definice sportu 

Dle Kubíčka (2012, s. 13) je na úvod této problematiky nutné zdůraznit, že neexistuje 

jednotný názor na vymezení pojmu sport, navíc je relevantní, jaký obor se o definici sportu 

pokouší s ohledem na záměr, jakému má definice posloužit. 

Pojem sport lze definovat jako pohybovou aktivitu, která je provozována za určitých 

pravidel a na člověka působí pozitivně jak po fyzické, tak po psychické stránce.  

Sport plní funkci relaxační, ale i zdravotní, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, 

regulované ventilace agrese, příslušnost ke skupině. Podle stylu výkonu se dělí na 

relaxační, výkonnostní a vrcholný. Základní dělení je na sport individuální a kolektivní. 

(Hobza a Rektořík, 2006, s. 174) 

Sport je vždy o neskutečných emocích a zasahuje vždy širokou veřejnost, obvykle však 

velmi roztříštěnou. Na jedné straně dokáže lidi spojovat, na straně druhé je dokáže  

i rozdělovat. Jedná se také o průmysl, který čelí obrovským změnám. (Desbordes, 2019,  

s. 11–12) 

Sport je svým potenciálem schopen přispívat i k vývoji různých oblastí světa, dokonce  

i těch nejchudších. Tvoří nedílnou součást masové mediální podívané a podílí se na rozvoji 

turistického podnikání. Sport se stává globálním pojítkem hodnotově jednotícího zájmu 

zcela sociálně, kulturně či nábožensky odlišných koutů světa, například v průběhu konání 

Olympijských her či světových šampionátů. (Nová a kol., 2016, s. 12) 
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1.2 Základní pojmy 

Pro začátek je velmi důležité si správně definovat některé základní pojmy z oblasti sportu  

a sportovní infrastruktury.  

1.2.1 Sportovní infrastruktura 

Dle Koncepce podpory sportu pro období 2016–2025 (Koncepce podpory sportu  

2016–2025, © 2013–2020), se jedná o veškerá sportovní zařízení, nacházející se v daném 

územním celku. Sportovní infrastruktura je součástí základní občanské vybavenosti.  

1.2.2 Tělesná výchova  

Tělesná výchova, jak všichni víme, je předmět vyučovaný na školách, probíhá tedy v rámci 

pedagogických procesů. Tělesná výchova slouží k všestrannému zdokonalování člověka  

a k rozvoji jeho osobnosti. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 9) 

1.2.3 Sportovní a tělovýchovné zařízení  

Jak uvádí Novotný (2011, s. 20), sportovním a tělovýchovným zařízením se rozumí uměle 

vytvořené prostředí pro sportovní a tělesnou přípravu. Jedná se především o hřiště, 

tělocvičny, plavecké bazény, stadiony, zimní stadiony, lyžařské vleky, sjezdovky apod.  

Zákon o podpoře sportu definuje sportovní zařízení jako objekt, pozemek, vodní plochu, 

budovu nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.  

(Zákon č. 115/2001 Sb.) 

1.2.4 Pohybová rekreace 

Využívání volného času, způsobem, kterým daná osoba chce či potřebuje. Může se tedy 

jednat jak o odpočinek, tak například o zábavu. Pohybová rekreace je velmi široký pojem. 

A záleží na individuálních preferencích jedince. Jedná se o rekreaci jakýmkoliv pohybem, 

tedy i prací na zahradě či procházkou. Poté lze tedy vymezit užší pojem, jako je tělocvičná 

rekreace, v níž se při rekreaci jedná o využití konkrétních tělesných cvičení. (Hrabinec, 

2017, s. 27) 

1.2.5 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

Sportovní kluby (SK) a tělovýchovné jednoty (TJ) jsou základními organizačními články 

České unie sportu. Jedná se o spolky s vlastní právní suverenitou, vedené jsou většinou 

dobrovolníky, praktikují vlastní sport většinou prostřednictvím vyškolených dobrovolníků. 
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Svou činnost provozují zejména v místech svého sídla. (Sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty, © 2013–2020)  

1.2.6 Národní sportovní svazy 

Dobrovolná občanská sdružení fyzických a právnických osob – sportovních klubů  

a tělovýchovných jednot. Sportovní svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportu na 

území ČR, hájí zájmy sdružených členů a zodpovídají za státní reprezentaci ČR. Svoji 

činnost upravují vlastními stanovami. (Kubíček, 2012, s. 18–19) 

1.2.7 Sportovní akce 

Jedná se o jednotlivé organizované sportovní soutěže, zápasy, závody, hry či jiné aktivity 

sportovního charakteru. (Kubíček, 2012, s. 19) 

1.2.8 Sportovní prostředí 

Zahrnuje sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a fyzické osoby, které  

se zabývají sportovní činností nebo pohybovými aktivitami na všech úrovních, sportovní 

infrastruktura, systém soutěží a sportovní akce. (Kubíček, 2012, s. 19) 

1.3 Dějiny sportu 

„Lidstvo má za sebou přinejmenším několik desítek tisíc let svého kulturního vývoje. Sport 

ho prostupuje takřka neustále.“ (Sommer, 2003, s. 11)  

Za tuto dlouhou dobu prošel sport mnohými proměnami a bylo by tedy velmi těžké  

a zdlouhavé popsat detailně všechny posuny.  

„V minulosti sloužily sportovní soutěže k budování loveckých, ale zejména bojových 

návyků již v primitivních lidských tlupách. Tuto skutečnost můžeme dedukovat  

z etnografických výzkumů poslední doby. Primitivní sportovní hry jsou zaznamenány  

u amazonských indiánů a u kmenů na Nové Guineji.“ (Novotný, 2011, s. 36)  

Do dějin sportu se významně vryla i starověká čínská kultura. Velice známé jsou nám 

školy bojových umění. Jako například karate, taekwondo, tai-či apod., které jsou  

v současnosti velmi populární v některých částech světa. (Novotný, 2011, s. 36) 

Historie sportu je také často spojována s antickým Řeckem. Máme spoustu záznamů od 

antických autorů o sportování a konání sportovních her. Vrcholem bylo založení 

olympijských her. Vznik olympijských her se klade do roku 776 př. n. l., právě 
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ve starověkém Řecku. Avšak z řad antických pramenů lze odvodit, že se konaly již  

v období mykénské kultury. (Novotný, 2011, s. 36) 

Součástí starověkých olympijských her byly i náboženské obřady a oběti bohu Diovi.  

A mimo jiné v průběhu konání olympijských her, ale i příprav, byl vyhlášen obecný mír 

mezi řeckými obcemi a kmeny. (Sommer, 2003, s. 43) 

Tradice těchto her byla poté na čas přerušena dekretem římského císaře Theodosia z roku 

394 n. l. Na dlouhou dobu se tělesná příprava stala výsadou šlechty. Jsou nám známy 

středověké rytířské turnaje, lov či jízda na koni. Dále také šerm, lukostřelba, tanec a různé 

míčové hry. Většina těchto aktivit sloužila k přípravě středověkého rytíře pro boj. Sport byl 

v těchto dobách velice ekonomicky drahý. (Novotný, 2011, s. 36–37) 

Zvrat podle Novotného (2011, s. 37) přišel až se vznikem nové silné střední vrstvy 

buržoazie v období průmyslové revoluce.  

Kolébkou moderního sportu se dle Novotného (2011, s. 37) staly anglické školy. Kde  

se uplatňoval tzv. insulární systém her a sportu. Jednalo se o systém tělesné výchovy  

a sportu. Mimo tento systém vznikaly souběžně i další dva systémy, a to švédský systém 

zdravotní gymnastiky a německý turnerský systém. Oba tyto systémy se staly inspirací pro 

řadu následovníků. Nejznámějším následovníkem je zřejmě zakladatel našeho systému 

tělocviku dr. Miroslav Tyrš. V roce 1862, po turnerovském vzoru, Tyrš spoluzaložil první 

českou tělocvičnou organizaci Sokol. 

Nyní sport velmi ovlivňuje českou společnost a stává se nedílnou součástí našeho 

veřejného života. (Novotný, 2011, s. 43) 

1.4 Klady a zápory sportu 

Sport jako vše na světě má své klady i zápory. Tato kapitola o nich blíže pojednává. 

Kladná stránka 

+ napomáhá k lepší náladě a bojuje proti stresu, 

+ člověk se může dožít vyššího věku, 

+ může pomáhat čelit chronickým chorobám, 

+ udržuje svaly a klouby v dobré kondici, 

+ zvyšuje kvalitu spánku, 
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+ formuje osobnost člověka, 

+ přispívá k rozvoji daného státu či konkrétních regionů, 

+ je globálním pojítkem, 

+ dokáže lidi spojovat, vytvářet nová přátelství, zvyšuje kvalitu sociálních vztahů. 

Záporná stránka 

- špatným cvičením dochází k potížím pohybového aparátu, 

- například běh není vhodný pro lidi s nadváhou či lidi, kteří trpí problémy s klouby, 

- špatné cvičení má vliv na páteř či klouby, 

- negativní vliv na životní prostředí. 

Shrnutí 

Nikdo by nedokázal odporovat faktu, že u sportu převažují právě klady. Je zřejmé, že sport 

má pozitivní vliv jak na naši fyzickou, tak na psychickou stránku těla či na ekonomiku 

dané oblasti. U sportu je především třeba dbát na jeho správné provedení, na správných 

doplňcích, jako je například vhodná obuv a doplnění o správnou výživu těla.  

1.5 Aspekty sportu 

Odvětví sportu je ovlivňováno řadou aspektů. V této kapitole jsou uvedeny čtyři aspekty – 

společenský, právní, politický a ekonomický. 

1.5.1 Společenský aspekt 

Jak již bylo zmíněno výše, sport stejně jako vše na světě má své klady i zápory. Proto  

i pohled společnosti na toto odvětví je odlišný. Sport dokáže lidi spojovat, ale také může 

způsobovat roztržky mezi lidmi. Příkladem mohou býti fanoušci, ať už fotbaloví či 

například hokejoví. Pokud se sejdou ti, kteří sdílejí podobné názory nebo například fandí 

stejnému týmu, může vzniknout obrovské fanouškovské pouto. Naopak pokud se sejdou 

fanoušci dvou protipólů, může vzniknout roztržka.  

Nemusí se však vždy jednat jen o fanoušky. Odlišné názory se mohou vyskytovat 

v rodinách i skupinách kamarádů. Někdo rád sportuje a je to pro něj způsob relaxace. Pro 

někoho jiného je to jen pouhá ztráta času. Pokud však například rodina provozuje sport 

společně, může ji to značně posílit a sblížit. (Sekot, 2003, s. 12) 
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1.5.2 Právní aspekt 

Dříve byl sport pouze druhem zábavy a odpočinku. Avšak časem začal být chápán jako 

lidské právo. Bylo tedy třeba, aby existovalo právního povědomí i v této oblasti. Jak uvádí 

Jiří Kubíček (2012, s. 9–10), uznávaným odborníkem na problematiku sportu 

a práva v České republice je autor knihy z roku 2001, Právo ve sportu, Mgr. Michal Králík 

Ph.D.  

„Právo na sport není totožné se všeobjímající povinností státu, ale vyjadřuje 

životaschopným způsobem rozdělenou sféru státních a soukromých kompetencí směřujících 

k jeho realizaci.“ (Králík, 2001, s. 170) 

Mgr. Michal Králík Ph.D. (2001, s. 170) zastává názor, že se jedná o průřezovou právní 

úpravu sportovních vztahů, které patří do domény jednotlivých tradičních disciplín jako 

občanské právo, obchodní právo apod. 

1.5.3 Politický aspekt 

Přístupy zákonodárců se liší zejména v závislosti na historických, kulturních 

a společenských podmínkách dané země. Odráží tím koncepci státní politiky sportu. 

Můžeme rozlišovat dva základní modely – intervenční a liberální. (Kubíček, 2012, s. 42) 

a) Intervenční model 

Tento model je charakteristický větší mírou integrace státu do sportovních otázek. Stát  

si většinou ponechává státní reprezentaci a kontrolní, koncepční, řídící a finanční 

pravomoci. Státy s tímto modelem disponují základními zastřešujícími zákony o sportu. 

(Kubíček, 2012, s. 42) 

b) Liberální model 

V tomto modelu, na rozdíl od intervenčního modelu, nese hlavní odpovědnost za sport 

občanský sektor. Role státu je pouze podpůrná. Tento model často postrádá sportovní 

legislativu v užším smyslu. (Kubíček, 2012, s. 42) 

V současnosti se však ani jeden model nevyskytuje v čisté formě. V minulosti býval 

například intervenční model aplikován v čisté formě v bývalém Sovětském svazu. Česká 

republika by mohla být koncepčně zařazena spíše do liberálního modelu. (Kubíček, 2012, 

s. 42–43) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 

 

1.5.4 Ekonomický aspekt 

Pokud hovoříme o ekonomickém aspektu sportu, můžeme hovořit o mikroekonomickém 

nebo makroekonomickém hledisku. 

a) Mikroekonomické hledisko 

Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů na trzích. Dílčími 

subjekty jsou jednotlivci, domácnosti i firmy. Podstatou je odpovědět na otázku, jak  

se ekonomicky chová subjekt v tržním prostředí, pokud dojde ke změnám cen nebo 

změnám poptávky, nabídky, důchodů, preferencí, daní, úroků, vládní politiky apod. 

(Hobza a Rektořík, 2006, s. 62) 

„Stranu poptávky reprezentují především individuální výdaje, tj. výdaje z rodinných 

rozpočtů, ale také výdaje ostatních samostatně působících subjektů na trhu – firem, 

místních rozpočtů a ze strany státního rozpočtu.“ (Hobza a Rektořík, 2006, s. 62) 

Stranu nabídky lze charakterizovat v oblasti tělesné kultury třemi základními proudy: 

 „NNO – jednotky, svazy, spolky, sdružení, federace apod.; 

 státními a samosprávnými aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy; 

 podnikatelským sektorem.“ (Hobza a Rektořík, 2006 s. 62) 

b) Makroekonomické hledisko 

Jak uvádí Jiří Novotný (2011, s. 91), zájem o makroekonomický význam sportu se začal 

objevovat v okamžiku, kdy sport jako společenský jev začal nabývat na významu.  

Makroekonomické hledisko zkoumá celkové úrovně produkce či makroekonomického 

výstupu, zaměstnaností a nezaměstnaností, vývoje cenové hladiny a zahraničně-

ekonomické vztahy země. Veličiny, pomocí kterých makroekonomie odráží vývoj 

ekonomiky, jsou označovány jako makroekonomické agregáty. Hlavními 

makroekonomickými veličinami jsou míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti, hrubý 

národní produkt (HNP), národní důchod, míra inflace, množství peněz v oběhu apod. 

(Novotný, 2011, s. 91) 

Agregátní poptávka je ovlivňována různými pobídkami, které směřují přímo na 

spotřebitele statků tělesné kultury. Příkladem těchto statků mohou býti příspěvky 

zaměstnavatele na plavání, wellness, fitness apod. Nebo též poskytování těchto služeb 

bezplatně pro klienty zdravotních pojišťoven. Díky této podpoře se agregátní křivka 
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poptávky posouvá doprava, ale jen nepatrně, protože se nejedná o významnou formu 

podpory. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 86) 

Naopak u agregátní nabídky dochází k podstatnějším posunům křivky doprava. Tato 

situace nastává z důvodu různých druhů podpor, dotací či grantů, které jsou směřovány 

především k neziskovým nestátním organizacím. Interakci agregátní poptávky a nabídky 

tedy výrazně ovlivňují různé podpory, což výrazně ovlivňuje úroveň cenové hladiny. 

(Hobza a Rektořík, 2006, s. 86–87) 

1.6 Sport jako statek 

Podle hlavního nositele nákladů můžeme sport rozdělit na statek: 

 čistý soukromý, 

 smíšený, 

 čistý veřejný. 

1.6.1 Čistý soukromý statek 

Jedná se o takové statky, pro které jsou charakteristické nízké náklady na vyloučení, 

vylučitelnost ze spotřeby a dělitelnost spotřeby. Statky, jejichž produkci není schopen 

uspokojit veřejný sektor. Statky, jejichž spotřeba je zcela závislá na individuálních 

požadavcích každého spotřebitele. Produkce probíhá prostřednictvím soukromých firem  

a financována je z jejich prodeje. Příkladem mohou být vitamínové nápoje, sportovní 

oděvy, fitness, aerobic, lyžování apod. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 18) 

Záleží na každém člověku, jaké upřednostňuje sportovní oblečení nebo zda užívá nějaké 

vitamínové nápoje či tabletky. U soukromých statků je tedy nabídka produktů a jejich cena 

dána běžnými tržními atributy. 

1.6.2 Smíšený statek s vlastností dělitelnosti a nevylučitelnosti 

Tyto statky jsou spotřebovány kolektivně, avšak může dojít k přetížení kapacity. Je zde 

charakteristická nevylučitelnost ze spotřeby, ale i dělitelnost spotřeby. Mohou být 

produkovány jak státem, tak soukromou firmou. Financovány jsou buď z prodeje, díky 

poplatkům nebo popřípadě prostřednictvím daní. Poskytovány jsou veřejně i tržně. 

Příkladem může být veřejná plovárna, veřejné kluziště apod. (Hobza a Rektořík, 2006, 

s. 18) 
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1.6.3 Smíšený statek s vlastností nedělitelnosti a vylučitelnosti 

Jedná se o soukromé statky spojené s externalitami. Charakteristická je zde vlastnost 

nedělitelnosti a vylučitelnosti. Tyto statky jsou produkovány soukromými subjekty. 

Poskytovány jsou pomocí trhu. Cena je „deformována“ dotací nebo popřípadě kolektivním 

zdaněním. Financovány jsou z příjmu z prodeje. Příkladem mohou být sportovní služby 

nabízené občanskými sdruženími, diváctví, tenis, volejbal apod. (Hobza a Rektořík, 2006, 

s. 19) 

1.6.4 Čistý veřejný statek 

Pro tyto statky je charakteristická nevylučitelnost ze spotřeby, nerivalita, nedělitelnost 

spotřeby, nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele. Vyskytují  

se u nich vysoké náklady na vyloučení, popřípadě nemožnost vyloučení. Produkovány jsou 

státem nebo popřípadě soukromou firmou, na základě smlouvy se státem. Poskytovány 

jsou z veřejných rozpočtů a financovány jsou z daňových příjmů. Příkladem mohou být 

veřejná hřiště, turistika, běh na lyžích, hry v přírodě apod. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 19) 

1.7 Čtyři hlavní formy sportu 

V rámci sportu můžeme hovořit o čtyřech jeho hlavních formách. Mezi tyto čtyři hlavní 

formy zahrnujeme – sport neorganizovaný, komerční, organizovaný a také školní tělesnou 

výchovu. Ti, kteří vytvářejí poptávku po sportu, bývají označováni jako participanti. 

Participanty lze dále dělit na aktivní účastníky a pasivní diváky. 

1.7.1 Neorganizovaný sport 

Participanti si sami organizují sportovní aktivity. Zejména v neformálních, malých 

skupinách. Například v rodině či mezi blízkými přáteli. Tato forma sportu je velmi 

rozšířená v rozvinutých zemích a preferují ji spíše dospělí a vzdělaní lidé. Předpokladem 

pro tuto formu sportu je rozvinuté školství s kvalitní tělesnou výchovou, ale také vyšší 

životní úroveň. (Nová a kol., 2016, s. 180) 

1.7.2 Komerční sport 

Jedná se o formu sportu, ve které se sportovně vyžívají zejména ti, kteří netouží být 

organizovaní v žádných sportovních klubech. Realizují se individuálně, ale chtějí nějaký 

odborný dohled a péči při sportování. Příkladem mohou býti fitcentra. Lze sem zařadit  
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i profesionální sportovní kluby jakožto specifickou formu byznysu. (Nová a kol., 2016,  

s. 180) 

V současnosti jsou populární takzvaní osobní trenéři nebo též koučové, kteří připravují 

platícím klientům individuální plány kondiční přípravy včetně doporučených jídelníčků, 

často působí na sociálních sítích. Často lákají své klienty na různé fotografie jejich 

výsledků. (Nová a kol., 2016, s. 180) 

1.7.3 Organizovaný sport 

Právě v této formě sportu často vznikají iniciativy pro inovace. Jedná se již o formální 

skupiny. Členové jsou si ve vzájemných vztazích vzdálenější. Vstupují sem aktivní 

participanti, kteří touží po kontaktu s dalšími zájmově spřízněnými a chtějí soutěžit, i když 

na různých výkonnostních úrovních. (Nová a kol., 2016, s. 180) 

1.7.4 Školní tělesná výchova 

Tato forma je nesmírně významná pro další rozvoj sportu. V ČR jí povinně prochází 

veškerá mládež na základních a středních školách. Protože právě u dětí a mládeže dochází 

k tvorbě postojů ke sportu. Dříve byla povinná tělesná výchova i na vysokých školách. 

V současné době dochází k jejímu rušení. Povinná je například jen v určitých semestrech, 

ale to záleží na každé škole. Rodiče a studenti přispívají z rodinných rozpočtů na nákup 

sportovního oblečení, lyžařské výcvikové kurzy, turistické kurzy, na školní kurzy plavaní 

apod. (Nová a kol., 2016, s. 180) 

1.8 Organizace sportu v České republice 

1. ledna 1993 po vzniku samostatné České republiky, rozdělením Československa, došlo 

k transformaci federálních sdružení a svazů, na národní organizace.  

„Do roku 2012 byl český sport reprezentován zejména ČSTV. Po roce 2012 však přišly 

změny. Přeměna pokračovala také změnou názvu na ČUS, neboli Českou unii sportu. 

Česká unie sportu se stala podřízenou a servisní organizací ČOV, který plní roli 

zastřešujícího orgánu celého českého sportu.“ (Nová a kol., 2016, s. 54)  

Sportovní činnost je na území České republiky organizována v rámci činnosti těchto 

zařízení: 

 státní zařízení, které jsou nám známé především jako školy či jiné specifické 

sportovní instituce, které spadají pod správu MŠMT; 
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 sportovní kluby, podporované z celospolečenských zdrojů; 

 soukromé zařízení a sportovní kluby, které jsou specializovány na určitý sport; 

 individuálně provozovaná sportovní zařízení apod. 

1.8.1 Státní zařízení 

Stát má zájem o provozování sportu na jeho území. Podporuje jej tedy především v rámci 

vzdělávací a výchovné činnosti. Jedná se o všechny typy škol, od těch základních, až po 

školy vysoké. Včetně branné výchovy na státních vysokých školách, které jsou řízeny 

ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 22) 

Za oblast sportu na celostátní úrovni odpovídají od roku 1989: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

 Ministerstvo vnitra; 

 a Ministerstvo obrany.  

MŠMT představuje ústřední orgán státní správy pro oblast sportu. Poradními orgány tohoto 

ministerstva jsou: 

 Rada tělesné výchovy a sportu 

 a Rada sportovní reprezentace. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 161) 

Zastupitelskou sféru tvoří Parlament České republiky. Který, jak je známo, tvoří 

Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovna disponuje Podvýborem pro mládež  

a sport. Senát disponuje Výborem pro sport. 

Kraje a obce: 

 Na regionální úrovni hovoříme o krajích s oddělením sportu a středními školami. 

V jednotlivých krajích působí oblastní sportovní federace. Úkolem těchto 

oblastních sportovních federací je udržování kontaktu mezi sportovními kluby  

a vrcholnou organizací. Jsou takzvanými informačními centry pro daný kraj. (Nová 

a kol., 2016, s. 51) 

 Na místní úrovni jsou to obce s oddělením sportu a základními školami. (Nová  

a kol., 2016, s. 51) 
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1.8.2 Sportovní organizace 

Další formy sportovních organizací na území České republiky: 

 občanské sdružení, 

 obecně prospěšná společnost, 

 samostatný podnikatel, 

 obchodní společnost, 

 ostatní typy spolupráce se sportovními subjekty. 
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2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE A 

EVROPSKÉ UNII 

Jelikož pohled, chápání i význam sportu se v průběhu let velmi změnil, vznikla nutnost 

existence právního ukotvení, aby existovalo právní povědomí i v této oblasti. Základním 

právním předpisem je v České republice, zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,  

ve znění pozdějších předpisů. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Mimo všechny právní předpisy České republiky mají také na právní rámec České 

republiky vliv předpisy Evropské unie. Tyto předpisy mají závazný nebo doporučující 

charakter. Doporučení zdůrazňují podporu sportu, jeho veřejnou prospěšnost, ochranu 

zdraví občanů a pobízejí členské státy EU ke konkrétním akcím na podporu sportu. 

Příkladem mohou být daňové benefity. Většina předpisů a doporučení EU není v ČR 

aktivně využívána a aplikována. (Koncepce podpory sportu 2016–2025, © 2013–2020) 

2.1 Legislativní úprava sportu v České republice 

Jak již bylo zmíněno výše, sport spadá obecně pod působnost MŠMT. Všeobecně se uvádí, 

že existují tři základní důvody rostoucího významu sportovního odvětví: 

 „komercializace a profesionalismus ve sportu,  

 změna právního a politického systému v Československu po roce 1989 a 1992, 

 proces změn politického systému v Evropě, sjednocení Evropy a tím se měnící  

i sportovní spolupráce, vstup ČR do EU.“ (Novotný, 2011, s. 70–71) 

„V současné době tedy vycházíme z naší „Ústavní listiny práv a svobod“, známé jako 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., což znamená, že se zaručuje plná ochrana právu 

spolčovacímu a shromažďovacímu. Tento ústavní zákon je východiskem pro dobrovolné 

sportovní organizace a jejich právní existenci a důvodnost jejich spolkové činnosti.“  

(Novotný, 2011, s. 70–71) 

V dobrovolném sportu se řídíme zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tento 

zákon platí od 1. 5. 1990, byl připraven velmi rychle, upravuje ovšem pouze obecné zásady 

uplatnitelné ve spolkové činnosti občanů v oblasti uspokojování jejich zálib a koníčků  

a nyní však přestává svým obsahem i charakterem stačit současným potřebám neziskové 

sféry. (Novotný, 2011, s. 70–71) 
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V roce 2000 byl přijat zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. A od roku 

2001 je v platnosti zákon o podpoře sportu č.115/2001 Sb., který bylo nutné velmi brzy 

novelizovat. Poslední novela tohoto zákona je účinná od 31. 7. 2019. (Novotný, 2011,  

s. 72) 

Dle zákona o podpoře sportu: „Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako 

veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanovuje úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a posobnosti územních samosprávných celků při 

podpoře sportu.“ (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Poslední novela zřídila Národní sportovní agenturu, jako ústřední správní úřad ve věcech 

podpory sportu, sportovní reprezentace státu a turistiky. Tato agentura od 1. 1. 2020 

přebrala od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a bude připravovat 

a vyhlašovat dotační programy na rok 2021 a další roky. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

 Národní sportovní agentura: Jedná se o ústřední správní orgán státní správy  

a také účetní jednotku. Sídlí v Praze a v čele stojí předseda Agentury. Agentura 

zřizuje Národní radu pro sport, která je poradním orgánem předsedy Agentury. 

Národní rada má nejméně 15 členů.  

Mezi další významné právní normy, které musí být respektovány, patří zejména zákon  

o účetnictví, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, obchodní zákoník a celý soubor 

daňových předpisů. V určitých případech musí být respektován například i zákon  

o zadávání veřejných zakázek a to konkrétně v případě, pokud sportovní organizace při své 

činnosti ve větší míře využívá finančních prostředků z veřejných rozpočtů. (Novotný, 

2011, s. 73–74) 

2.1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je ústředním orgánem státní 

správy, a to od roku 1969, kdy vzniklo zákonem č. 2/1969 Sb. Od prosince 2017 je 

ministrem Ing. Robert Plaga, Ph.D., který je kandidátem hnutí ANO. MŠMT je ústředním 

správním úřadem pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy  

a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, 

turistiku a sportovní reprezentaci státu. MŠMT je podřízena Česká školní inspekce. 

(Ministerstva, © 2009–2020) 
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 Národní rada pro sport 

Jedná se o poradní orgán ministra, který mu předsedá. Usnesení mají pouze doporučující 

charakter. Každý její člen má přidělenou oblast, za kterou odpovídá, a v ní předkládá radě 

podněty. Součástí rady je i komora regionů s hlasem poradním. Komora regionů 

představuje zástupce Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. 

Smyslem Národní rady pro sport je řešit aktuální a konkrétní problémy sportovního 

prostředí. (Národní rada pro sport, © 2013–2020) 

2.1.2 Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 

Tato koncepce byla schválena dne 12. 5. 2014, usnesením vlády ČR č. 342.  

„Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Odráží potřeby 

mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých 

lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního 

začleňování a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou 

problematikou včetně přístupu mladých lidí.“ (Koncepce podpory mládeže na období  

2014–2020, © 2013–2020) 

2.1.3 Koncepce podpory sportu na období 2016–2025 

Tato koncepce předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, 

strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025 a navazuje na předchozí 

strategické dokumenty v oblasti sportu. (Koncepce podpory sportu 2016–2025,  

© 2013–2020) 

2.1.4 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020 

Koncepce podpory sportu na období 2016–2025 navazuje mimo jiné i na Národní strategii 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020. Zdraví 2020 je národní 

strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jde o rámcový souhrn opatření pro 

rozvoj veřejného zdraví v ČR a také o implementaci programu WHO Zdraví 2020, který 

byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro 

Evropu v září 2012. (Koncepce podpory sportu 2016–2025, © 2013–2025) 

2.1.5 Český olympijský výbor 

ČOV byl založen 18. 5. 1899. „Dle Olympijské charty má rozvíjet a šířit olympijské ideály  

a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách. ČOV hájí zájmy 
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českého sportu v mezinárodním olympijském hnutí. Ve prospěch českého sportu   

a zejména svých členů, vyvíjí veřejně prospěšnou činnost.“ V této činnosti spolupracuje se 

všemi sportovními subjekty. Jedná se o spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (Základní 

informace, © 2018) 

Činnost Českého olympijského výboru v období mezi plenárními zasedáními řídí Výkonný 

výbor ČOV. Pro svou potřebu zřizuje stálé nebo dočasné pracovní komise. Dále také 

sekretariát, který vede administrativní, ekonomickou a organizační agenturu. (Výkonný 

výbor, © 2018) 

2.2 Legislativní úprava sportu v Evropské unii 

„V souvislosti s Evropskou unií nebývá sport často zmiňován. Avšak ve své aplikované 

podobě má v posledních dvaceti letech důležité místo v mnoha oblastech, které evropské 

koncepční dokumentu a komunitární právo upravují.“ (Sport a Evropská unie, © 2020) 

2.2.1 Bílá kniha o sportu 

Jedná se o jeden z hlavních příspěvků Evropské komise, který se vyjadřuje k problematice 

sportu a také jeho úloze v každodenním životě občanů EU. Uznává možný vliv sportu  

na jiné politiky EU. Dále zde také vytyčili potřeby a specifika světa sportu. 

Prostřednictvím této knihy se otevřela budoucí perspektiva sportu na úrovni EU, přičemž 

se respektují právní předpisy EU, zásada subsidiarity i nezávislost sportovních organizací. 

(Bílá kniha o sportu, © 2017) 

Bílá kniha se zaměřila na tři hlavní témata: 

 „společenská role sportu – co sport znamená jakožto společenský fenomén; 

 hospodářský rozměr sportu – přispívání k růstu a tvorbě pracovních míst v EU; 

 organizace sportu – úloha veřejných, soukromých, hospodářských a sportovních 

organizací a orgánů v rámci správy sportu.“ (Bílá kniha o sportu, © 2017) 

Hlavní cíle: 

 stanovení strategických pokynů; 

 povzbuzování diskuse o specifických problémech; 

 přiznání významnější úlohy sportu v rámci rozhodovacího procesu EU; 

 poukázání na potřeby a specifika tohoto odvětví; 
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 stanovení příslušné správní úrovně s ohledem na další opatření. (Bílá kniha  

o sportu, © 2017) 

2.2.2 Lisabonská smlouva 

„Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a to sice vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009.“ (Sport, © 2020) 

Na základě této smlouvy získala EU konkrétní pravomoc v oblasti sportu. Vznikl právní 

základ k tomu, aby mohla odvětví strukturálně podporovat programem Erasmus+  

a jednotně vystupovat na mezinárodních fórech a ve vztahu k třetím zemím. (Sport,  

© 2020) 

Lisabonská smlouva znamená posílení významu sportu a jeho postavení v budoucí politice 

nebo při tvorbě nových dotačních programů. (Sport a Evropská unie – Lisabonská 

smlouva, © 2020) 

V oblasti sportu se zabývá třemi oblastmi činností: 

 úloha sportu ve společnosti, 

 hospodářský rozměr sportu, 

 politický a právní rámec sportovního odvětví. (Sport, © 2020) 

Evropská unie dále využívá jako nástroje sportovní politiky následující akční 

programy: 

 Erasmus+,  

 Evropský týden sportu, 

 Sport a migranti. (Sport, © 2020) 

2.2.3 Akční programy 

a) Program Erasmus+ 

„Program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách 

vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání, na 

období 2014–2020.“ (O programu, © 2020) 

Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Pobyty v zahraničí 

mohou trvat od několika dnů až po jeden rok. Mezi programové země se řadí všech 28 
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členských státu EU. Dále také členské státy Evropského hospodářského prostoru – Norsko, 

Island či Lichtenštejnsko a dále také státy jako – Turecko, Bývalá jugoslávská republika 

Makedonie. Mimo tyto členské státy a další programové země se mohou přizvat i země 

tzv. partnerské. (O programu, © 2020) 

Erasmus+ sport spravuje Výkonná agentura v Bruselu. V rámci centralizované 

aktivity Sport jsou podporovány tyto akce: 

 partnerství pro spolupráci, 

 nevýdělečné evropské sportovní akce. (Erasmus+ Sport, © 2020) 

b) Evropský týden sportu 

Odstartoval v roce 2015. Koná se vždy od 23. do 30. září. Jedná se o iniciativu Evropské 

komise na podporu sportu a fyzických aktivit v Evropské unii. Má za úkol přinést do 

povědomí fakt, jak je důležitý aktivní životní styl pro každého člověka. Dává lidem 

odrazový můstek k tomu, aby byli aktivní. Tohoto týdne se účastní 42 států. (About the 

European Week of Sport 2019, © 1995–2020) 

„Evropský týden sportu je určen všem, bez ohledu na věk a fyzickou zdatnost. Protože 

nedostatek pohybu je napříč generacemi a negativně ovlivňuje kromě zdraví i sociální 

vztahy, hospodářkou situaci a schopnost soustředit se a učit se.“ (Evropský týden sportu, 

mládeže a tělovýchovy, © 2013–2020) 

Koordinátorem akce v České republice je ČOV a projekt je součástí celonárodní kampaně 

Česko sportuje. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, © 2013–2020) 

c) Sport a migranti  

Jednou z priorit EU je i sociální začleňování. A sport má tu schopnost výrazně přispět 

k integraci migrantů v EU. Sport lidi sbližuje, buduje komunity a bojuje proti xenofobním 

a rasistickým postojům. Evropská komise podporuje projekty a sítě pro sociální začlenění 

migrantů prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů a programu 

Erasmus. (Sport, © 2020) 

Například fotbal hraje zásadní roli v otázce sociálního začlenění. Zapojuje svazy 

fotbalových hráčů nebo řídící orgány jako UEFA. UEFA pomohla Evropské unii zmapovat 

činnost svých členů v oblasti podpory sociálního začleňování uprchlíků. (Sport, © 2020)  
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2.2.4 Pokyny EU pro pohybovou aktivitu 

„Jedná se o doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových 

aktivit.“ (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, © 2013–2020) 

Definuje přínosy pohybových aktivit, oblasti politiky, meziodvětvový přístup, ukazatele 

monitorování a vyhodnocování. Dále poukazuje na informovanost veřejnosti a zvyšování 

této informovanosti pomocí různých kampaní. (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu,  

© 2013–2020) 

2.2.5 Evropská charta sportu 

„Evropská charta sportu vznikla za účelem podpory sportu, jakožto významného faktoru 

lidského rozvoje.“ (Evropská charta sportu, © 2016) 

Její hlavní cíle jsou: 

 poskytnutí možnosti provozovat sport, každému jednotlivci; 

 chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu, jakož i lidskou důstojnost  

a bezpečnost těch, kdož se sportovních činností účastní, chránily sport, sportovce  

i sportovkyně před veškerým zneužíváním, které sleduje politické, komerční  

a finanční cíle a před veškerým zneužíváním či hanobením, včetně zneužívání drog. 

(Evropská charta sportu, © 2016) 

 „Sportem, se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“ (Evropská charta sportu, © 2016) 

2.2.6 Evropská charta sportu pro všechny: Zdravotně postižené osoby 

Jak pronesl v roce 1976, Ludwig Guttmann, britský neurolog, který stojí za vznikem 

paralympijských her. (Guttmann, 1976): 

„Sport by se měl pro postiženého stát hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit 

vlastní vztah k okolnímu světu a tím ke svému uznání coby rovnocenného a plnoprávného 

občana.“ 

Postupem času se tedy shodli, že každý jednotlivec má právo na to, zúčastnit se sportu, 

protože sport je důležitým faktorem při rehabilitaci a integraci do společnosti či vede 
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k zlepšení kvality života. Nyní jsou paralympijské hry vrcholnou soutěží pro špičkové 

sportovce s různými zdravotními postiženími. 

Výbor regionů EU v Úředním věstníku Evropské unie dále uvádí například nutnost zaměřit 

se na schopnosti při provozování sportu zdravotně postižených, vyzdvihuje nutnost posílit 

účast místních a regionálních orgánů při provozování sportovních aktivit pro tyto 

zdravotně postižené osoby nebo také uvádí množství narůstajících případů zdravotně 

postižených osob v Evropské unii. (Úřední věstník C 114, © 2014) 

2.3 Světová legislativní úprava 

Na legislativní úpravu České republiky a Evropské unie navazuje také světová legislativní 

úprava. 

2.3.1 Světový antidopingový Kodex 

„Kodex je základním a celosvětovým dokumentem. Je na něm založen světový 

antidopingový program ve sportu. Smyslem je podpořit boj proti dopingu celosvětovou 

harmonizací klíčových antidopingových prvků. Světový antidopingový kodex byl poprvé 

přijat v roce 2003 na konferenci WADA v Kodani. Novelizovaný „Kodex“ byl schválen na 

konferenci WADA v Madridu v roce 2007 s platností od 1. 1. 2009.“ Další novelizace byla 

provedena na konferenci WADA v listopadu 2013 v Jižní Africe a nabyla v platnosti 1. 1. 

2015. (Světový antidopingový kodex, © 2011–2020) 

Jeho účelem je: 

 „chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagovat 

zdraví, spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny sportovce; 

 zajistit harmonizaci, koordinaci a efektivitu mezinárodních i národních 

antidopingových programů s ohledem na kontrolu a prevenci dopingu.“ (Světový 

antidopingový kodex, © 2011–2020) 

2.3.2 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO 

Účelem této úmluvy je podpořit prevenci a boj proti dopingu ve sportu s cílem jeho 

odstranění. (Světový antidopingový kodex, © 2011–2020) 
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3 PŮSOBNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI SPORTU 

Se sportem samozřejmě souvisí i veřejná správa. Veřejnou správu můžeme definovat jako 

správu věcí veřejných ve veřejném zájmu. Veřejmý zájem vychází z politicko-sociálně 

ekonomické situace daného státu. Jedná se o rozhodnutí většiny, obecný zájem většiny. 

Nesmí však docházet k utlačování menšin či jednotlivců.  

Veřejná správa představuje zaběhlé, rutinně se opakující činnosti v rámci předem daných 

regulativů. Vykonavateli jsou příslušné orgány státu a veřejných svazků. Veřejnou správu 

lze členit podle užšího nebo širšího pojetí. V užším pojetí veřejnou správu dělíme na státní 

správu a samosprávu. V širším pojetí veřejnou správu dělíme na moc zákonodárnou, 

výkonou a soudní.  

a) Státní správa: Jedná se o činnost a moc odvislou od státu. Je vykonávána orgány 

státní správy. Orgány, které vykonávají státní správu, lze dělit na: ústřední orgány 

státní správy a územní orgány státní správy. Ústřední orgány státní správy řídí 

záležitosti z centra. Jedná se o čtrnáct ministerstev a dále ostatní ústřední orgány 

státní správy ČR. Příkladem ostatních ústředních orgánů státní správy může být 

Úřád vlády ČR, Český báňský úřad, Český statistický úřad atd. Územní orgány 

státní správy vznikají za účelem přiblížení státní správy co nejblíže k lidem. Mohou 

to být detašovaná pracoviště, samostatné orgány nebo úřady územních samospráv 

(krajů a obcí). 

b) Samospráva: Výkon dílčích funkcí veřejné správy je vykonáván jinými 

veřejnoprávními korporacemi než státem. Samosprávu dělíme na územní, 

zájmovou a profesní. Územní samosprávu tvoří nižší územní samosprávné celky 

(obce) a vyšší územní samosprávné celky (kraje). V rámci profesní samosprávy  

se schází lidé z určitých odvětví a se stejnými zájmy. Profesní samosprávu tvoří 

například advokátní komora, lékařská komora apod. Zájmovou samosprávu tvoří 

spolky, sdružující lidi podle svých zájmů, například sportovní kluby, hasiči apod. 

3.1 Úkoly ostatních orgánů státní správy 

Tato podkapitola pojednává blíže o konkrétních úkolech ostatních orgánů státní správy, 

které vyplívají z uvedené legislativy. 

Úkoly ministerstev blíže popisuje zákon č. 115/2001 Sb.: 
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MŠMT, MO, MV by měly vytvářet podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní 

sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů. Zřizují si svá resortní sportovní 

centra a zabezpečují jejich činnost. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Ministerstvo zdravotnictví by mělo organizovat zdravotní služby poskytované státním 

sportovním reprezentantům a sportovním talentům. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo výtvářet podmínky pro rozvoj sportovní 

infrastruktury, a to v rámci programů péče o cestovní ruch. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Ostatní ministerstva, která v ČR máme by měla vytvářet podmínky pro podporu sportu  

 rozvoj sportovní infrastruktury v rámci svých kompetencí. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

3.2 Úkoly krajů 

Podle zákona č. 129/2000 Sb., neboli podle zákona o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

by měly řádně a svědomitě pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých 

občanů. (Zákon č. 129/2000 Sb.) 

Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kraje ve své 

samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

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

zdravotně postižených občanů, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

 zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.“ (Zákon  

č. 115/2001 Sb.) 

3.3 Úkoly obcí 

Podle zákona č. 128/200 Sb., neboli podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

by měly obce pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. (Zákon č. 128/2000 Sb.) 

Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obce ve své 

samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 
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 „zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.“ (Zákon č. 115/2001 Sb.) 

Obce také zpracovávají ve své samostatné působnosti pro svá území plány rozvoje sportu 

v obci a zajišťují jeho provádění. (Zákon č. 115/2001 Sb.) 
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4 FINANCOVÁNÍ SPORTU A SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 

Jiří Kubíček ve své knize uvedl motto: „Peníze jsou vždy až na prvním místě.“ Což platí  

ve sportu, který žije s dotací, darů a sponzoringu, dvojnásobně. (Kubíček, 2012, s. 59)  

Financování tělesné kultury a sportu je zabezpečováno ze dvou zdrojů: 

 z veřejných rozpočtů 

 a ze soukromých rozpočtů.   

Každá oblast zdrojů financí má své ekonomické opodstatnění, proto často dochází 

k prolínání financí z obou oblastí. Jedná se o takzvané vícezdrojové financování sportu. 

(Hobza a Rektořík, 2006, s. 52)  

Disponibilní fond sportu 

 

 

Financování sportu v České republice může být označováno jako vícezdrojové 

financování. Lze stanovit následující členění finančních prostředků sloužících 

k financování sportu:  

 finanční prostředky poskytované státem; 

 finanční prostředky poskytované krajskými samosprávami; 

 finanční prostředky poskytované provozovateli loterií a jiných her stejného 

charakteru, jako odvody z výtěžku na veřejně prospěšné účely; 

Obrázek 1: Disponibilní fond sportu 

(Zdroj: Novotný, 2011, s. 102, podle Novotný 1993) 
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 a další finanční prostředky.  

4.1 Financování z veřejných zdrojů 

Tělesná kultura a sportu vykazuje velký podíl externalit, jak pozitivních tak i negativních. 

Jelikož však převládá úroveň pozitivních externalit nad negativními, je produkce produktů 

a služeb tělesné kultury v podmínkách čisté tržní ekonomiky nedostatečná. Proto je tato 

produkce podporována ve formě přímé finanční podpory z veřejných prostředků a státního 

rozpočtu. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 53) 

Financování z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu zahrnuje 

tyto oblasti: 

 dotace ze specializovaných programů EU; 

 dotace ze státního rozpočtu – MŠMT, MO, MV, MF; 

 dotace z místních rozpočtů – z krajských, městských a obecních rozpočtů; 

 dotace z regionálních rad; 

 financování školní tělesné výchovy z rozpočtů škol. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 53) 

Existují dva typy dotací ze státního rozpočtu: 

 neinvestiční 

 a investiční. 

Na dotace nevzniká právní nárok, je nenároková. Pokud hovoříme o dotaci na neinvestiční 

program, může být dotace poskytnuta až do 100% výše rozpočtovaných výdajů projektu. 

„O dotaci může žádat pouze platně zaregistrované občanské sdružení s hlavní činností 

v tělovýchově a sportu, s působností v minimálně 10 krajích České republiky a musí mít 

vypořádané závazku vůči státu.“ (Novotný, 2011, s. 118) 

Například MŠMT vypíše grantový program pro daný rok, který zveřejní na internetu. TJ  

a SK posléze podávají žádosti o dotace a zašlou sumář požadavků na MŠMT. Klíčem pro 

rozdělení peněz je opět evidovaná hodnota majetku a počet členů jednotlivých 

zastřešujících organizací. Váha jednotlivých kritérií se může v průběhu měnit. Sestavená 

komise pro výběrové řízení schválí vybrané požadavky zastřešující organizací a přidělí jim 

příslušné podíly. Na internetu je nakonec zveřejněn výsledek, a tím je i zajištěna veřejná 

kontrola. (Novotný, 2011, s. 119) 
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Ze státního rozpočtu je financována zhruba jedna třetina tělesné kultury a zbylé dvě třetiny 

tvoří příděly z obecních rozpočtů. Podpora sportu se soustředí více na provozní oblast než 

na oblasti investiční. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 54–55) 

4.2 Financování ze soukromých zdrojů 

Mimo domácnosti, které mají dominantní postavení ve financování sportovních aktivit, je 

dalším významným soukromým finančním zdrojem na podporu tělesné kultury podíl 

z výtěžku sázkových her. V ČR působí několik set provozovatelů loterií a hazardních her. 

Česká legislativa upravuje provoz a podmínky tohoto podnikání samostatným zákonem, 

stejně jako většina dalších zemí. (Hobza a Rektořík, 2006, s. 57–58) 

„Nejvýznamnější finanční zdroj ze sázkových her pochází z disponibilního zisku a.s. 

Sazka.“ (Hobza a Rektořík, 2006, s. 58) 

Zdrojem financí pro TJ a sportovní kluby, mohou být: 

 příspěvky – zápisné, členské příspěvky, oddílové příspěvky; 

 dary; 

 startovné; 

 vstupné na sportovní akce; 

 prodej propagačních materiálů; 

 příspěvky municipalit; 

 fondy EU – Evropská unie vybírá kvalitní projekty, a to v oblastech, které 

podporuje; 

 vlastní podnikatelská činnost. (Novotný, 2011, s. 149–155) 

4.3 Vícezdrojové financování 

Často dochází k prolínání financování z obou typů oblastí, v tomto případě hovoříme o tzv. 

vícezdrojovém financování sportu. Názorně můžeme vidět vícezdrojové financování na 

obrázku níže. Podobně jako u financování ze soukromých zdrojů, tvoří domácnosti 

dominantní postavení i při vícezdrojovém financování.  
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Trochu odlišné je to však u vrcholového sportu. Zde hrají dominantní roli zejména 

poplatky televize, příjmy z reklamy a podpora velkých podniků – tedy sponzorování. 

(Novotný, 2011, s. 102)  

 

 

4.4 Sponzoring 

„Sponzoring představuje důležitou část dnešního společenského života. Jedná se o součást 

marketingové komunikace, kdy se prostřednictvím aktivit v sociální oblasti, kulturních 

nebo sportovních akcí dostává sponzor do povědomí veřejnosti. Dále také samozřejmě do 

povědomí určité skupiny občanů, kteří se o danou aktivitu zajímají.“ (Nová a kol., 2016,  

s. 173) 

Občas může být sponzoring velmi nevyzpytatelný. Sponzor většinou očekává nějakou 

protislužbu od sponzorovaného. Může se stát že sponzor bude požadovat něco, co nebude 

v silách sponzorovaného mu splnit.  

Mezi hlavní cíle sponzorství se může řadit: image, povědomí, tržby či vnitřní komunikaci. 

(Beech a Chadwick, 2006, s. 272) 

Typy sponzorství: 

Obrázek 2: Vícezdrojové financování tělesné kultury 

(Zdroj: Hobza a Rektořík, 2006, s. 52) 
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 podíl sponzora na celkovém objemu příspěvků – můžeme je rozdělit na: titulární, 

spolusponzora a sponzora nebo také na titulární, oficiální dodavatele, komerční 

partnery a regionální sponzory; 

 typ sponzora – můžeme je rozdělit na: sponzory, kteří jsou úzce spojeni se sportem  

a sponzory, kteří používají sport čistě jako komunikační nástroj, nemají s ním 

vztah; 

 specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub – může se jednat  

o sponzorství jednostranné či mnohostranné; 

 objekt sponzorství – sponzorování: jednotlivců, sportovních kolektivů, sportovních 

akcí, sportovních institucí. (Nová a kol., 2016, s. 175) 

Příčiny sponzorství: 

 zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě; 

 za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora; 

 zlepšit místní znalost o sponzorovi; 

 vytvářet dobré jméno ve společnosti, mezi zaměstnanci;  

 osobní preference vedení podniků. (Novotný, 2016, s. 198) 

4.5 Crowdfunding ve sportu 

Co si můžeme představit pod pojmem crowdfunding?  

Pojem crowdfunding je sloučenina dvou anglických slov – „crowd“ neboli dav  

a „funding“ neboli financování. Jedná se o relativně nový způsob financování, při kterém 

větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem ke stanovené cílové částce. Tento způsob 

financování probíhá obvykle prostřednictvím internetu. Crowdfundingem můžeme 

financovat zajímavé projekty, produkry či společnosti. (Co je to crowdfunding, © 2020) 

Crowdfunding je využíván mnoha způsoby pro získání potřebných finančních prostředků 

na podporu různých sportovních aktivit. Například před Zimními olympijskými hrami 

v Soči, které byli v roce 2014, někteří sportovci ze Spojených států a Kanady využili 

tohoto mechanismu k úspěšnému získání svých finančních prostředků. (Goslin, 2020, 

kapitola 4) 
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Projekt „Kit it Out“ je dalším úspěšným příkladem využití tohoto modelu, založeného na 

odměnách či darech. Tento projekt za 56 dní získal, prostřednictvím crowdfundingu, ještě 

více financí než bylo původně v plánu. Celý tento projekt vznikl k vybudování 

společenského prostoru a funkční místnosti pro FC United of Manchester. (Goslin, 2020, 

kapitola 4) 

Jak je známo, snowboard je velice náročný na financování, není tolik výdělečný jako 

například lyžování. Proto se občas vyskytne problém s financemi. Bylo tomu tak například 

v roce 2018 u nadějných českých juniorských snowboardcrossařů, kteří málem neodjeli na 

mistrovství světa na Novém Zélandu. Pomohl jim však internetový server Hithit, který 

uspořádal sbírku. Tento server totiž funguje právě na principu odměnového 

crowdfundingu. Každý z dárců se mohl těšit na nějakou zajímavou odměnu od 

snowboardcrossařů. A tak díky crowdfundingu mohli čeští snowboardisti odjet na 

mistrovství světa. Problémovost financování snowboardingu často zmiňuje i česká 

snowboardistka a alpská lyžařka Ester Ledecká, které po finanční stránce velmi pomáhá 

lyžování. 

4.6 Covid sport 

Aktuální situace způsobená virem COVID-19 zasáhla celý svět a zasáhla také sportovní 

odvětví. Národní sportovní agentura před nedávnem zveřejnila v rámci dotačního 

neinvestičního programu Výzvu 1/2020. Jedná se o Program podpory sportovních 

organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19, neboli „COVID-19 SPORT“. 

(Covid-Sport, © 2020) 

Cílem této výzvy je zmírnění negativních dopadů způsobených celosvětovou pandemií 

COVID-19 na činnost sportovních organizací, které byly zasaženy v důsledku vyhlášení 

nouzového stavu na území ČR a vydáním mimořádných opatření. (Covid-Sport, © 2020) 

„Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu §2 odstavce 2 zákona  

o podpoře sportu, tj. právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, 

zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. Oprávněným 

žadatelem tedy nejsou například obchodní společnosti, příspěvkové organizace obcí  

a krajů apod.“ (Výzva 1/2020 Program podpory sportovních organizací postižených 

celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“, © 2020) 

 Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč. 
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 Datum vyhlášení výzvy: 15. 6. 2020. 

 Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020. 
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  II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 VŠEOBECNÁ SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA MĚSTA 

KROMĚŘÍŽ 

Tato část je již přímo zaměřena na danou problematiku vybraného města, a tím je tedy 

město Kroměříž.  

Město Kroměříž je: 

 okresním městem a spadá pod něj 79 obcí, z toho 7 měst a 1 městys; 

 obcí s rozšířenou působností a zároveň třetím největším správním obvodem 

Zlínského kraje, rozlohou i počtem obyvatel. Obvod spravuje 46 obcí, což je druhý 

největší počet v kraji. (Charakteristika okresu Kroměříž, © 2020)    

5.1 Geografická poloha 

Kroměříž se nachází v severovýchodní části Zlínského kraje, v jižním konci 

Hornomoravského úvalu a zároveň v jižním cípu úrodné Hané. Nedaleko Kroměříže, 

v jejím okrese se nachází vrchovina a geomorfologický celek Chřiby s nejvyšším vrcholem 

Brdo, který má 586,7 metrů nad mořem. Tento vrchol je také lákadlem pro místní cyklisty. 

Městem protéká řeka Morava. Nadmořská výška našeho města činí 190–324 metrů nad 

mořem. Kroměříž je také známá pod přezdívkou Hanácké Athény, pro svůj enormní 

kulturní význam. Okolo města prochází dálnice D1 s dvěma exity Kroměříž západ  

a Kroměříž východ. Železniční trať se v Kroměříži rozbíhá do tří směrů. A to sice do dvou 

hlavních jako jsou směr Kojetín, směr Hulín. Třetím směrem je směr Zdounky – 

Zborovice. Městská hromadná doprava je provozována Kroměřížskými technickými 

službami, s.r.o., na osmi autobusových linkách. V Kroměříži se také nachází sportovní 

letiště.  

 Kroměříž se dělí na 10 částí a na 11 katastrálních území: Bílany, Drahlov, 

Hradisko, Kotojedy, Kroměříž, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka. 

(Kroměříž, © 2020) 

5.2 Historie  

Nelze opomenout také historii města Kroměříž. První písemná zpráva o Kroměříži pochází 

už z roku 1110. Významným milníkem pro Kroměříž byl také rok 1848, kdy zde zasedal 

říšský sněm. Památky, které se v našem městě nacházejí, byly v roce 1995 uvedeny jako 

Národní kulturní památky České republiky a posléze od prosince 1998 zapsány na Listinu 
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světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Mezi tyto památky patří 

Arcibiskupský zámek a dvě zahrady, Květná zahrada a Podzámecká zahrada. Mimo tyto již 

zmíněné památky se v Kroměříži nachází také historicky významné kostely – kostel sv. 

Jana Křtitele, kostel sv. Mořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pravoslavný chrám 

svatého Cyrila a Metoděje a Kostel svatého Cyrila a Metoděje. Dále nelze opomenout 

například biskupskou mincovnu, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska  

či historické uličky v centru města. I díky těmto lákadlům je Kroměříž často navštěvována 

množstvím turistů, jak tuzemských tak zahraničních. 

 

 

5.3 Struktura a vývoj počtu obyvatel  

Podle Českého statistického úřadu žilo k 1. 1. 2020 ve městě Kroměříž 28 620 obyvatel. 

Z toho 13 592 můžu a 15 028 žen. (Počet obyvatel v obcích, © 2020)  

V následující tabulce můžeme vidět vývoj počtu obyvatel a dílčí počet žen a mužů. Tato 

tabulka byla vypracována na základě dat z Českého statistického úřadu, stejně jako 

všechny další tabulky, které se nacházejí níže. Údaje jsou z rozpětí let 2010–2020, vždy 

k 1. 1. daného roku. Jak můžeme pozorovat, nejsou viditelné žádné velké změny ve vývoji 

počtu obyvatel. Neustále se počet obyvatel pohybuje okolo plus či mínus 29 000. Nejvyšší 

počet obyvatel byl v roce 2016, tedy 29 066. Žen je v každém z uvedených let více než 

mužů, a to cca o 2 000.  

Obrázek 3: Arcibiskupský zámek Kroměříž 

(Zdroj: vlastní fotografie) 
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Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2010–2020  

(Zdroj: vlastní zpracování, data dle – Statistiky, © 2020) 

Rok (k 1. 1.) Počet obyvatel Z toho žen Z toho mužů 

2010 29 027 15 259 13 768 

2011 29 060 15 259 13 801 

2012 28 971 15 219 13 752 

2013 28 926 15 232 13 694 

2014 28 921 15 219 13 702 

2015 29 035 15 312 13 723 

2016 29 066 15 309 13 757 

2017 29 002 15 257 13 745 

2018 28 897 15 172 13 725 

2019 28 816 15 134 13 682 

2020 28 620 15 028 13 592 

 

Další tabulka znázorňuje demografický vývoj obyvatel města v letech 2015–2019, vždy 

k 31. 12. daného roku. V tomto rozpětí let můžeme pozorovat, že neustále dochází 

k poklesu obyvatel v produktivním věku ale naopak růstu obyvatel a důchodovým věkem. 

Věkový průměr města Kroměříže se neustále zvyšuje. Nejnižší byl v prvním sledovaném 

roce, a to 43,3, naopak nejvyšší v posledním sledovaném roce, a to 44,2.  

Tabulka 2: Demografický vývoj obyvatel v letech 2015–2019 (Zdroj: vlastní zpracování, 

data dle – Statistiky, © 2020 ) 

Rok (k 31. 12.) 
Celkem 

obyvatel 
0 - 14 let 15 - 64 let 65 let a více 

Průměrný 

věk 

2015 29 066 4 203 19 022 5 841 43,3 

2016 29 002 4 236 18 769 5 997 43,4 

2017 28 897 4 238 18 517 6 142 43,7 

2018 28 816 4 301 18 279 6 236 43,9 

2019 28 620 4 260 17 972 6 388 44,2 
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Ve třetí tabulce můžeme pozorovat vývoj sňatků, rozvodů a potratů v letech 2015–2019. 

Data jsou vždy k 31. 12. daného roku. V rozpětí těchto let docházelo k pozvolnému nárůstu 

počtu sňatků. Avšak v roce 2019 došlo opět k poklesu. U rozvodů se počet neustále mění. 

Nejvyšší počet rozvodů byl v roce 2016, a to 80. Vůbec nejnižší počet rozvodů ve 

sledovaných letech byl v roce 2017, a to 59. Hodnoty u potratů jsou většinou stejné, až na 

rok 2018, kdy proběhlo nejméně potratů, a to 106.  

Tabulka 3: Vývoj sňatků, rozvodů a potratů v letech 2015–2019  

(Zdroj: vlastní zpracování, data dle – Statistiky, © 2020) 

Rok (k 31. 12.) Sňatky Rozvody Potraty 

2015 126 61 110 

2016 144 80 112 

2017 147 59 112 

2018 144 74 106 

2019 136 69 112 

 

Tabulka 4: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2015–2020  

(Zdroj: vlastní zpracování, data dle – Nezaměstnanost v obcích vybraného 

SO ORP, © 2020) 

Rok (k 31. 1.) 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob (v %) 

Pracovní místa 

v evidenci 

úřadu práce 

Uchazeči o 

zaměstnání v 

evidenci úřadu 

práce 

(dosažitelní) 

2015 (31. 3.) 8,18 229 1 585 

2016 7,32 407 1 406 

2017 6,25 398 1 188 

2018 4,35 443 816 

2019 3,39 609 628 

2020 2,77 460 507 

  

Poslední tabulka je zaměřena na vývoj nezaměstnanosti. Údaje jsou vždy k 31. 1. daného 

roku, až na rok 2015, který je k 31. 3. Český statistický úřad neuváděl u roku 2015 údaje 
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k 31. 1. Z tabulky můžeme vyčíst, že podíl nezaměstnaných osob, který je uveden 

v procentech, se v rozpětí těchto let neustále snižoval. Vůbec nejnižší procentuální údaj byl 

právě k 31. 1. 2020, který činil 2,77 %. Nejvyšší procentuální údaj byl k 31. 3. 2015, který 

činil 8,18 %. Počet pracovních míst v evidenci úřadu práce se neustále mění. Nejvyšší 

počet pracovních míst v evidenci úřadu práce bylo v roce 2019. Uchazečů o zaměstnání 

v evidenci úřadu práce, ve sledovaných letech, taktéž ubývá. K 31. 1. 2020 byla tato 

hodnota vůbec nejnižší, a to 507 uchazečů. Naopak nejvyšší byla k 31. 3. 2015, a to 1 585 

uchazečů.  

 Nejnovější data: Nejnovější data, která uvádí Český statistický úřad, jsou ke dni  

30. 4. 2020. K tomuto datu činí podíl nezaměstnaných osob 3,47 %, pracovních 

míst v evidenci úřadu práce bylo 442 a uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu 

práce bylo 634. Můžeme pozorovat velký nárůst podílu nezaměstnaných osob,  

ve srovnání s datem 31. 1. 2020, tedy za velmi krátké časové období. Příčinnou 

může být právě aktuální „koronavirová“ situace. U uchazečů o zaměstnání 

v evidenci úřadu práce můžeme pozorovat taktéž nárůst, a to z 507 (k 31. 1.), na 

634 (k 30. 4.). Naopak u počtu pracovních míst v evidenci úřadu práce nastala 

úplně odlišná situace. K 31. 1. 2020 bylo pracovních míst v evidenci úřadu práce 

460 a k 30. 4. 2020 můžeme pozorovat snížení, a to na 442. 

5.4 Správa města 

Orgány zastávající správu města tvoří:  

5.4.1 Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo města Kroměříž je tvořeno dvaceti sedmi zastupiteli. Jeden ze zastupitelů je 

i starosta města, který je volen právě zastupitelstvem. Zastupitelstvo, představuje 

nejvýznamnější orgán obce. Vzniká volbou občanů v komunálních volbách každé čtyři 

roky. Zastupitelstvo v samostatné působnosti rozhoduje o majetku, volí další orgány obce, 

apod. Zasedání jsou vždy veřejná, samozřejmě pokud to umožní kapacita. Zastupitelé by 

se měli usnášet pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce. 

5.4.2 Rada  

Rada města Kroměříž je tvořena devíti členy, jeden z členů je i starosta města. Rada je 

výkonným orgánem samosprávy. Rada města plní úkoly zadané zastupitelstvem, ale má  

i své kompetence jako například pronájem majetku města. Zasedání jsou vždy neveřejná, 
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zúčastnit se nemohou ani zastupitelé, pokud je však rada výslovně nepozve. Schází  

se podle potřeb. Rada města si může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány – komise. 

5.4.3 Komise  

Město Kroměříž má patnáct komisí, zřízených radou města. Povinné nejsou žádné, zákon 

žádné neurčuje. Komise vznikají podle potřeb rady, jedná se o poradní orgán rady. 

Kroměříž mimo jiné disponuje i komisí sportovní. Tato komise má svého předsedu, 

tajemníka a osm dalších členů. 

5.4.4 Starosta 

Kroměřížským starostou je od roku 2018 Mgr. Jaroslav Němec, který byl zvolen již 

podruhé za sebou. Jedná se o nezávislého kandidáta. Starosta zastupuje město pouze 

navenek a je odpovědný za výkon své funkce. Starosta města Kroměříže je členem Komise 

pro bezpečnost a prevenci kriminality, Výboru pro územní plán, Povodňové komise města 

Kroměříže, Komise pro komunikaci s osadními výbory. 

5.4.5 Obecní úřad 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarosty, tajemníkem a ostatními zaměstnanci. Jedná 

se o nápomocný orgán obce. Plní úkoly, které mu jsou předány od orgánů obce. Tajemník 

je členem obecního úřadu, samozřejmě jen pokud jej daná obec má. Kroměříž disponuje  

i tajemníkem města. 

5.4.6 Tajemník 

Tajemník je nejvyšší úředník OÚ a jmenován je starostou. Jedná se o statutárního zástupce 

obce v právních vztazích. Tajemníkem města Kroměříž je Ing. Jaroslav Adamík. 

5.4.7 Výbory 

Výbory jsou pracovními orgány zastupitelstva. Povinně musí vznikat výbor finanční, 

kontrolní a výbor pro národnostní menšiny. Výbor pro národnostní menšiny je povinný, 

pouze pokud se k národnostní menšině hlásí 10 % obyvatel. Nepovinně pak mohou vznikat 

další různé výbory, a to podle potřeb. V Kroměříži máme celkem dvanáct výborů. Jedná  

se o finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro územní plán a devět osadních výborů, 

zastupujících jednotlivé části města Kroměříže. 
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5.5 SWOT analýza sportovní infrastruktury města Kroměříže 

SWOT analýza je základní metodou strategické analýzy. SWOT analýza vychází ze 

silných a slabých stánek, příležitostí a hrozeb. SWOT je složena z anglických slov – 

„strenghts“, „weaknesses“, „opportunities“, „threats“. 

Tabulka 5: SWOT analýza sportovní infrastruktury (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vysoký počet různých sportovních 

organizací 

 Tradiční silné kluby 

 Existence příspěvkové organizace SZMK 

 Výhodné lokality v majetku města 

 Vysoký počet sportovních zařízení škol 

 Řeka Morava 

 Nevyhovující technický stav některých 

sportovišť 

 Absence víceúčelové sportovní haly 

  Relativně nízký objem dotací 

sportovním organizací z rozpočtu 

města 

 Nedostatek trenérů a dobrovolníků 

 Nenavazující cyklotrasy vhodné pro 

cykloturistiku 

 Nižší zájem občanů o aktivní zapojení 

se do rozvoje města 

Příležitosti Hrozby 

 Výhodná lokalita města Kroměříž 

 Vybudování kvalitní cyklistické 

infrastruktury 

 Využití víceúčelové sportovní haly jako 

zázemí pro sportovní kluby 

 Rekonstrukce sportovních zařízení města 

Kroměříže pro přilákání veřejnosti 

 Využití potenciálu lokalit ve vlastnictví 

města pro neformální sportovní aktivity 

 Vypořádání všech majetkoprávních 

vztahů 

 Dotace z programů EU, z programů ze 

státní podpory 

 Nezájem lidí o sportování 

 Uzavření sportovních zařízení z 

důvodu nevyhovujícího technického 

stavu 

 Chátrání některých lokalit v majetku 

města 

 Neochota představitelů města 

navyšovat prostředky na podporu 

sportu 

 Zamítnutí žádostí o dotace z fondů EU 

i státních fondů 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE SPORTOVNÍ 

INFRASTRUKTURY A SPORTOVNÍCH AKTIVIT MĚSTA 

KROMĚŘÍŽ 

6.1 Sportovní infrastruktura 

V blízkém okolí krásného historického města Kroměříž se zvedají jak Hostýnské vrchy, 

tak vrchovina a geomorfologický celek Chřiby, které jsou lákadlem pro pěší turistiku  

i cyklistiku. Chřiby s nejvyšším bodem Brdo nabízí terén vhodný pro horská kola, naopak 

Hostýnské vrchy jsou vhodné i pro silniční cyklistiku.  

Údolí řeky Moravy nabízí možnost pro nenáročnou cykloturistiku, in-line brusle, běh. 

Podél řeky Moravy vede cyklostezka s celkovou délkou 80 km, která pokračuje až do 

Hodonína. Populárním úsekem pro obyvatele tohoto města je první úsek, který vede do 

nedalekých Kvasic. Jedná se o velmi frekventovaný úsek s velkým množství cyklistů, ale 

také běžců i in-line bruslařů.  

Ve městě se ještě donedávna nacházely dva skateparky, které byly volně přístupné 

veřejnosti. Před pár dny došlo k smutné události. Jeden ze skateparků z neznámých důvodů 

vyhořel. Město má v budoucnu v plánu podpořit výstavbu náhradního skateparku, avšak již 

v jiné lokalitě. Obyvatelé města mohou využívat krytý bazén či v letních měsících letní 

koupaliště Bajda. Dále také zimní stadion, s pravidelným bruslením veřejnosti, fotbalový 

stadion, atletický stadion, tenisové kurty, kuželky, bowling, několik veřejných hřišť, 

dětských venkovních hřišť či workoutových hřišť. Oblíbeným místem zejména pro 

nejmladší generace je Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka. Toto středisko 

poskytuje různorodé kroužky pro trávení volného času dětí a mládeže. Nebo též TJ Sokol 

Kroměříž, která nabízí řadu zajímavých kroužků pro všechny věkové kategorie, jako 

například karate, kondiční cvičení pro seniorky, lukostřelba, míčové a pohybové hry pro 

děti, volejbal jak pro seniory tak pro mladší, různé taneční oddíly a mnoho dalšího.  

Město sestavilo také sportovní komisi, která má 8 členů, předsedu a tajemníka. Snaží  

se tedy o udržování vhodného stavu sportovišť a samozřejmě i o modernizaci sportovní 

infrastruktury. Velice přínosná je také pro sportovní infrastrukturu existence koordinátora 

městské mobility, který se mimo jiné snaží i o rozvoj sportovní infrastruktury. 
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6.2 Sportovní a tělovýchovná zařízení ve městě 

Sportovní infrastrukturu města Kroměříž tvoří – sportovní zařízení škol, sportovní zařízená 

provozovaná SZMK, sportovní zařízení spolků, komerční zařízení, volně dostupná zařízení 

v majetku města a ostatní sportovní zařízení a lokality v majetku města. 

6.2.1 Sportovní zařízení škol 

Následující tabulka nabízí přehled sportovních zařízení základních škol, která se nacházejí 

na území města Kroměříž. 

Tabulka 6: Sportovní zařízení základních škol (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z
á
k

la
d

n
í 

šk
o
ly

 

Škola Vlastník Druh sportovního zařízení 

ZŠ ZACHAR MĚSTO KROMĚŘÍŽ 
dvě tělocvičny, venkovní sportovní 

areál 

ZŠ SLOVAN MĚSTO KROMĚŘÍŽ 
tělocvična, posilovna, venkovní 

sportovní areál 

ZŠ OSKOL MĚSTO KROMĚŘÍŽ dvě tělocvičny, venkovní hřiště 

ZŠ ZÁMORAVÍ MĚSTO KROMĚŘÍŽ tělocvična, venkovní sportovní hřiště 

ZŠ U SÝPEK MĚSTO KROMĚŘÍŽ tělocvična, víceúčelové hřiště  

ZŠ KOMENSKÉHO MĚSTO KROMĚŘÍŽ 
tělocvična, venkovní víceúčelové 

hřiště 

ZŠ 1. MÁJE ZLÍNSKÝ KRAJ tělocvična 

ZŠ A MŠ PŘI 

ZDRAVOTNICKÉM 

ZAŘÍZENÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA dva tenisové kurty 
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Druhá tabulka udává přehled sportovních zařízení středních škol, která se nacházejí na 

území města Kroměříž. 

Tabulka 7: Sportovní zařízení středních škol (Zdroj: vlastní zpracování) 

S
tř

ed
n

í 
šk

o
ly

 

Škola Vlastník Druh sportovního zařízení 

STŘEDNÍ 

ZDRAVOTNICKÁ 

ŠKOLA 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
víceúčelová tělocvična, posilovna, 

venkovní sportovní areál 

STŘEDNÍ ŠKOLA- 

COPT 
ZLÍNSKÝ KRAJ 

tělocvična, venkovní víceúčelové 

hřiště 

STŘEDNÍ 

PEDAGOGICKÁ 

ŠKOLA 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
tělocvična, posilovna, gymnastický 

sál 

ARCIBISKUPSKÉ 

GYMNÁZIUM 

ARCIBISKUPSKÉ 

GYMNÁZIUM 

tělocvična, posilovna, zrcadlový 

sál, gymnastický sál, hřiště na 

tenis, víceúčelové hřiště, lezecká 

stěna 

GYMNÁZIUM 

KROMĚŘÍŽ 
ZLÍNSKÝ KRAJ tělocvična 

TAUFEROVA STŘEDNÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA 

VETERINÁRNÍ 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

víceúčelová sportovní hala, 

posilovna, tělocvična, venkovní 

hřiště 

STŘEDNÍ ŠKOLA 

HOTELOVÁ A SLUŽEB 
ZLÍNSKÝ KRAJ 

tělocvična, herna stolního tenisu, 

posilovna 

 

6.2.2 Sportovní zařízení SZMK 

SZMK Kroměříž, neboli Sportovní zařízení města Kroměříže. Jedná se o příspěvkovou 

organizaci, jejíž hlavní činností je provozování, údržba, rozvoj a pronájem tělovýchovných 

a sportovních zařízení. (Sportovní zařízení města Kroměříže, © 2013–2020) 

Následující obrázek představuje organizační schéma příspěvkové organizace SZMK. 
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Obrázek 4: Organizační schéma SZMK (Zdroj: Výroční zpráva, © 2019) 

 

1. Zimní stadion 

Zimní stadion Kroměříž byl postaven v roce 1972 a zastřešen o deset let později. Za tu 

dobu si prošel mnohými rekonstrukcemi, které jsou však nutné i v současnosti. (Sportovní 

zařízení města Kroměříže, © 2013–2020) 

Jedná se o zimní stadion s ledovou plochou, zázemím a restaurací Aréna. V rámci hlavní 

činnosti také provoz tenisových kurtů, které se nacházejí za budovou zimního stadionu. 

Správou je pověřen klub HK Kroměříž. Zimní stadion už na první pohled vyžaduje 

rekonstrukci. Přestavba a dostavba by mohla být financována v rámci operačního 

programu životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ledová plocha je 

využívána pro pravidelné trénování nadějných hokejistů od těch nejmladších kategorií až 

po tým mužů. Dále také pro bruslení veřejnosti či k pronájmu amatérským týmům. 

Kapacita sedících diváků na stadionu je 3 000, jedná se o dvě tribuny po 1 500 místech. 

Vstupné na bruslení veřejnosti je pro dospělou osobu 30 Kč, pro mládež do 15 let, 

důchodce, ZTP 20 Kč a pro děti do 6 let 10 Kč. Zimní stadion je vždy v provozu od srpna 

do konce března každého roku. 

Jak uvádí SZMK ve své výroční zprávě za rok 2019, bruslení veřejnosti představuje  

14,2 % z celkových tržeb a tržby družin a základních škol 7 %. Nejvýznamnější tržby 

neboli 78,8 % organizace a jednotlivci, kteří si ledovou plochu pronajímají. V roce 2019 

zimní stadion hospodařil se ztrátou 109 816 Kč. Příspěvek od zřizovatele na provoz tohoto 

zařízení činil 6 542 294 Kč. (Výroční zpráva, © 2019) 
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2. Plavecký bazén 

Jedná se o krytý plavecký bazén, který taktéž vyžaduje rekonstrukci. Nachází se zde 25 m 

plavecký bazén, menší bazén pro výuku plavání, sauna a fitcentrum. Dále jsou zde 

v nabídce například masáže či solárium. V pánských i dámských sprchách jsou k dispozici 

parní komory. Využití zde nalézají spolky, školy i veřejnost. Plavecký bazén vytváří 

zázemí pro TJ Plavecké sporty Kroměříž. V plánu je rekonstrukce plaveckého bazénu  

a rozšíření služeb. 

Vstupné na plavání veřejnosti je pro dospělou osobu 30 Kč na hodinu, pro mládež do  

15 let, důchodce a ZTP je to 20 Kč na hodinu a pro děti do 6 let 10 Kč hodina. Plavecký 

bazén je v provozu po celý rok mimo červenec a srpen. 

Dominantní položkou z tržeb plaveckého bazénu představují tržby z výuky plavání, které 

probíhají v rámci vzdělávacího programu na základních školách. Další tržby představují 

tržby z prodeje permanentek, tržby ze vstupného za plavání veřejnosti, tržby z provozu 

sauny atd. V roce 2019 vykázal plavecký bazén zisk ve výši 2 657 697 Kč. Příspěvek od 

zřizovatele na provoz činil 10 791 358 Kč. (Výroční zpráva, © 2019) 

3. Fotbalový stadion 

Fotbalový stadion je pod správou SZMK od roku 2016. Jedná se o zázemí SK Hanácká 

Slavia. V objektu fotbalového stadionu se nachází jedna hlavní travnatá plocha a dvě 

tréninkové hrací travnaté plochy, jedna hrací plocha s umělým trávníkem. Kapacita je  

1 529 diváků, z toho 700 krytých míst. Využití zde nalézají spolky i školy. V plánu města 

jsou investice do technického zhodnocení.  

V roce 2019 hospodařil fotbalový stadion se ztrátou 1 052 890 Kč. Příspěvek od 

zřizovatele činil 4 027 572 Kč. (Výroční zpráva, © 2019) 

4. Sportovní hala Slavia 

Historie této tělocvičny sahá až do roku 1963, kdy byla tato tělocvična vybudována. 

V současnosti je tělocvična hlavním stánkem sportovních oddílů TJ Slavia Kroměříž. 

(Sportovní hala Slavia, © 2020) 

Nachází se zde hlavní tělocvična, judo sál, karate sál se zrcadlovou stěnou, herna stolního 

tenisu, herna pro šachisty a lezecká stěna. Kapacita hlediště je 200 osob. Využití zde 

nacházejí sportovní oddíly, školy a školky, popřípadě i firmy. (Základní informace,  

© 2020) 
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Celkové náklady v roce 2019 činily 2 320 808 Kč a celkové výnosy pak 2 022 915 Kč. 

Příspěvek zřizovatele činil 1 841 296 Kč. Sportovní hala hospodařila se ztrátou 297 893 

Kč. (Výroční zpráva, © 2019) 

5. Letní koupaliště Bajda 

Sportovní areál letního koupaliště nabízí velký bazén, který má 50 m s osmi drahami, 

menší bazén, brouzdaliště a travnaté plochy vhodné pro odpočinek. V plánu města 

Kroměříž je rozvoj dalších atrakcí, zvýšení propagace, vyšší počet sportovních akcí. Avšak 

problémem zůstávají majetkoprávní vztahy. Jelikož pozemky na kterých se toto koupaliště 

nachází, spadají pod majetek Arcibiskupství olomouckého. Proto v současné době město 

Kroměříž provádí pouze nezbytné provozní úprava a nevěnuje se dalšímu rozvoji. 

V posledních letech se zde každoročně koná tzv. KromWars. Soutěž probíhá každý rok 

vždy poslední letní prázdninový den, tedy v měsíci srpnu. Jedná se o soutěže ve skocích do 

vody, na kterých se předvádějí ti nejlepší lyžaři z celé Evropy. K vidění jsou dechberoucí 

triky 6m nad hladinou s dopadem přímo na vodu. Celý program je doprovázen koncerty 

kapel, stánky s občerstvením atd. (Krom Wars, © 2019) 

Vstupné činí pro dospělou osobu 50 Kč. Snížené vstupné je 30 Kč. V provozu bývá 

zpravidla od prvního červnového dne a pouze v letních měsících. 

Výsledek hospodaření skončil v roce 2019 v přebytku ve výši 200 757 Kč. (Výroční 

zpráva, © 2019) 

6. Tenisové kurty 

Jedná se o tenisový a nohejbalový areál ve vyhovujícím stavu. Nachází se zde dva tenisové 

dvorce a dvě nohejbalové nebo též volejbalové hřiště. Využití zde nalézají jak spolky, tak 

veřejnost. Vstupné je za poplatek 100 Kč. Zázemí zde nachází Tenis club Bajda Kroměříž.  

Celkové náklady v roce 2019 činily 139 121 Kč, celkové výnosy 145 897 Kč. Příspěvek 

zřizovatele činil 111 052 Kč. Výsledek hospodaření skončil v přebytku 6 776 Kč. (Výroční 

zpráva, © 2019) 

6.2.3 Další zařízení v majetku města 

1. Letiště Kroměříž 

Letiště Kroměříž je menší soukromé letiště regionálního charakteru. Pozorovat zde můžete 

nejen klasická motorová letadla, ale i množství bezmotorových větroňů a příležitostně zde 
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můžete natrefit i na letecké modeláře s funkčními modely, postavenými podle existujících 

větších letadel. (Letiště Kroměříž, © 2020) 

2. Hrubý rybník 

Jedná se o vodní plochu, která je místními známá spíše pod názvem „Bágrák“. Od centra 

města je vzdálený asi jeden kilometr a nachází se hned vedle kroměřížského letiště. 

Využívaný je především plaveckými sporty, rybáři či v letních měsících jako přírodní 

koupaliště. Kolem vede cyklotrasa, kterou se dá navázat až na cyklostezku kolem řeky 

Moravy.  

3. Pionýrská louka 

Jedná se o víceúčelovou plochu, využívanou k různým kulturním akcím. Povrch tvoří 

přírodní trávník. V plánu města je celkový rozvoj lokality s vysokým potenciálem pro 

zázemí neformálních sportovních aktivit. Tato plocha je v majetku Zlínského kraje a byla 

svěřena k hospodaření Střední škole hotelové a služeb Kroměříž. 

4. Dětské dopravní hřiště Kroměříž 

Jedná se o cvičební dopravní hřiště pro děti, se značením, semafory, přechody apod. Je 

využíváno především základními školami, které zde mají domluvené i besedy s Českým 

Červeným křížem. Děti si posléze mohou vykonat „zkoušky“ pro získání průkazu cyklisty. 

S sebou si každý musí přinést cyklistickou přilbu a své jízdní kolo, koloběžku či kolečkové 

brusle. Toto dopravní hřiště je v majetku České republiky. Právo pro hospodaření má 

Centrum služeb pro silniční dopravu. 

6.2.4 Volně dostupná zařízení v majetku města 

Volně dostupná venkovní hřiště, jsou rozmístěna různě po Kroměříži. Celkem je zde 48 

hřišť takového charakteru. Jedná se o menší hřiště vhodná především pro fotbal, florbal, 

basketbal, házenou, volejbal, nohejbal, tenis, fitness, workout apod. Většinou ve 

vyhovujícím stavu. 

6.2.5 Sportovní zařízení spolků 

1. Atletický stadión 

Vlastníkem tohoto stadiónu je soukromá osoba. Jedná se o 400 m ovál a sektory pro 

technické disciplíny. Tento prostor je dostupný i pro veřejnost. Nevyhovující je zejména 
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povrch stadiónu. V budoucnu je v plánu převod vlastnictví na město a následný rozvoj celé 

lokality. 

2. Sokolovna TJ Sokol Kroměříž 

Vlastníkem je Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž. V objektu TJ Sokol Kroměříž se 

nachází hlavní sál se zrcadlovou stěnou a dvě další místnosti pro cvičení. Stav sportoviště 

je vyhovující a je přístupné i pro veřejnost.  

3. Loděnice a zázemí spolku 

Vlastníkem tohoto sportoviště jsou Lodní Sporty Kroměříž, z.s. V plánu je rozvoj celé 

lokality. Loděnice je dostupná i pro veřejnost. 

4. Pavilon vodáckého klubu 

Vlastníkem je Vodácký klub Kroměříž, z.s. Jedná se o loděnici a zázemí. V plánu je 

rekonstrukce budovy a příjezdové komunikace. Pavilon je dostupný i pro veřejnost. 

6.2.6 Komerční zařízení 

Komerční zařízení na území města Kroměříž zastupují především různé formy fitness 

center, bowlingové dráhy, tenisové kurty, apod. Dále se zde nachází například Dětský svět 

Floria, který disponuje vnitřní i venkovní hernou pro děti, tenisovými kurty, beach hřištěm, 

streetballovým hřištěm a také multifunkčním hřištěm. Dalším příkladem může být 

Sportcentrum Paráda. Jedná se o sportovní areál, který je vhodný pro badminton, bowling, 

tenis, squash či stolní tenis. V tomto sportcentru se také nachází fitness centrum. 

V Kroměříži se obecně nachází velký počet fitness center. Ceny vstupného či permanentek 

jsou však často velmi vysoké. 

6.3 Tělovýchova a sport ve městě Kroměříž 

Tato kapitola blíže pojednává o subjektech činných v oblasti tělovýchovy a sportu ve 

městě Kroměříž. 

6.3.1 Subjekty činné v oblasti tělovýchovy a sportu   

Pro přehled byla vypracována tabulka, která uvádí nejznámější subjekty, které jsou činné 

v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Kroměříž. Další subjekty jsou – Kuželna 

Slavia Kroměříž; Aeroklub Kroměříž; Lukostřelba Kroměříž, z.s.; Okresní fotbalový svaz 

Kroměříž; Nohejbalový klub Kroměříž, z.s.; Czech Kyokushin Karate; Skate Plaza 
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Kroměříž; Lyžařský klub Ski-Btl; Junák-český skaut; středisko Mirka Svobody Kroměříž, 

z. s.; Taneční Klub Gradace Kroměříž; Taneční studio Henzély; KTS Swing Kroměříž; 

Moravský rybářský svaz Kroměříž, z.s.; Sbor dobrovolných hasičů města Kroměříže. 

Tabulka 8: Nejznámější subjekty činné v oblasti tělovýchovy a sportu (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

SUBJEKT ČINNOST 

HK Kroměříž, z.s. 

Klub sdružuje děti a mládež, účastní se 

jednotlivých zápasů na různých úrovních, tak jako 

muži. Tréninky probíhají na zimním stadionu  

v Kroměříži. 

SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s. 

Klub disponuje školičkou pro mladé fotbalisty, 

mládežnickými oddíly a dvěma mužskými oddíly 

(A-tým a B-tým). Tréninky probíhají na 

fotbalovém stadionu v Kroměříži. 

Plavecké sporty Kroměříž, z.s. 

Tento klub zprostředkovává plavání pro úplně 

nejmenší i kurzy plavání pro mládež. Tréninky 

probíhají na krytém bazéně v Kroměříži. 

 TJ Slavia Kroměříž, z.s. 

Tato tělovýchovná jednota poskytuje bohatou 

sportovní nabídku. Nabízí basketbal, judo, karate, 

kuželky, moderní gymnastiku, rekreační sport, 

stolní tenis, šachy. Sídlo TJ je ve sportovní hale 

Slavia v Kroměříži. 

Boxing club Bruiser Kroměříž 

Tento klub se zaměřuje na všechny věkové 

kategorie, jak na chlapce, tak i na dívky.  

V současné době působí na zimním stadionu  

v Kroměříži. 
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Atletický klub Kroměříž, z.s. 

Jeho členové závodí ve velkém množství závodů. 

Zázemí tohoto klub vytváří atletický stadion v 

Kroměříži. 

TC Bajda Kroměříž, z.s 

TC Bajda je dobrovolné sdružení občanů, počet 

jeho členů je limitován. Aktuálně má 240 členů. 

 

6.4 Rekreační sport 

Město Kroměříž se v rámci svých možností snaží podporovat rekreační sport. Má v plánu 

několik nových zajímavých projektů. O rozvoj sportovní infrastruktury na území města 

Kroměříž se stará jak sportovní komise, která byla sestavena městem, tak koordinátor 

městské mobility. Ten usiluje především o rozvoj venkovních alternativních sportovišť. 

Město pravidelně provádí údržbu a drobné opravy venkovních hřišť ať už to dětských či 

workoutových. A v rámci SZMK pečuje o sportoviště, která spadají pod tuto příspěvkovou 

organizaci. 

6.5 Financování sportu ve městě Kroměříž 

Tato kapitola blíže popisuje financování sportovní infrastruktury.  

6.5.1 Financování sportu ze státního rozpočtu 

Podle analýzy financování sportu ve městě Kroměříž, by mělo být do oblasti sportu v roce 

2020 alokováno z rozpočtu MŠMT 7,25 mld. Kč.  

Možnosti financování sportovních investic pro rok 2020: 

a) Výzva V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ:  

 alokace pro výzvu: 1,4 mld. Kč. 

b) Výzva V6 sport, investice 2020 pro ÚSC: 

 alokace pro výzvu 500 mil. Kč. 
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c) Výzva Můj klub: 

Výzva Můj klub, má pro kroměřížské sportovní spolky z hlediska státního rozpočtu 

největší význam. Tato výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných  

a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. (Plán rozvoje sportu města 

Kroměříže, 2019) Celkový objem alokace pro rok 2020 byl stanoven na 1 500 mil. Kč. 

6.5.2 Financování sportu z rozpočtu města Kroměříže 

Financováním sportu z rozpočtu města se rozumí prostředky, které směřují z rozpočtu 

města do těchto oblastí: 

 dotace v rámci dotačních titulů z rozpočtu města – „dotace sport“, 

 provozní výdaje na sportovní zařízení pod správou SZMK – „provozní výdeje 

sport“, 

 investiční výdaje do sportovní infrastruktury města – „investice sport“. (Plán 

rozvoje sportu města Kroměříže, 2019) 

Provozní výdaje SZMK: 

Hlavní činnost této příspěvkové organizace spočívá v údržbě, provozu a pronájmu 

tělovýchovných a sportovních zařízení. Město Kroměříž se stará o provoz a údržbu těchto 

sportovních zařízení. Spolky a kluby, které využívají tato zařízení, platí jen minimální 

nájmy. Jedná se tedy o provozní výdaje města. Tyto spolky či kluby již poté nedostávají od 

města velké obnosy peněz, ale na druhou stranu se nemusí starat o údržbu sportovišť.  

Ostatní sportoviště – Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit na rok 2020: 

„Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových  

i pravidelně se opakujících aktivit žadatele v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících ke sportovní a zájmové činnosti 

obyvatel i návštěvníků města.“ (Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit na rok 2020, © 2019) 

Zastupitelstvo města schválilo dne 5. 12. 2019 na svém X. zasedání, usnesení č. XXII, 

finanční prostředky pro aktivity v oblasti sportu a volnočasových aktivit: 

 I. výzva ve výši 900 000 Kč, 
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 II. výzva ve výši 200 000 Kč. (Program města Kroměříže pro poskytování dotací  

v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2020, © 2019) 

Kritéria pro hodnocení žádostí jsou administrativní soulad a poté hodnocení komise dané 

oblasti. Kontroluje se tedy, zda byla žádost odevzdána v termínu, ale také formální 

náležitosti žádosti. V případě, že žádost nesplňuje formální náležitosti ani po lhůtě 

stanovené k doplnění, administrátor navrhne komisi pro danou oblast žádost vyřadit. 

Členové komise nesmí posuzovat a hodnotit žádosti o dotace, u nichž mají střet zájmů. 

Jedná se o účelové neinvestiční dotace. (Plán rozvoje sportu města Kroměříže, 2019) 

Oprávněnými žadateli o dotaci na provoz a činnosti jsou neziskové organizace, které sídlí, 

případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisejí 

s městem. Oprávněnými žadateli o dotaci na akce jsou fyzické osoby, fyzické osoby 

podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města 

Kroměříže nebo jejich aktivity souvisejí s městem Kroměříž. (Program města Kroměříže 

pro poskytování dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2020, © 2019) 
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7 ANALÝZA SEKUNDÁRNÍCH DAT 

Přínosem pro zpracování návrhů rozvoje sportovní infrastruktury města Kroměříž, které 

budou zpracovány v rámci této bakalářské práce, může být právě i analýza sekundárních 

dat.  

7.1 Plán rozvoje sportu města Kroměříže do roku 2025 

Tento strategický dokument byl zpracován v loňském roce na návrh města. Hlavním 

zpracovatelem dokumentu byl Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. s organizací Lokal Sport. (Plán 

rozvoje sportu města Kroměříže, 2019) Činnost této organizace spočívá právě ve tvorbě 

strategických dokumentů. V rámci zpracovávání tohoto strategického dokumentu byly 

uskutečněny rozhovory s přímými aktéry z oblasti sportu i dotazníkové šetření mezi 

obyvateli města. Celý dokument byl vypracován velmi podrobně. Přístupný je volně 

veřejnosti na stránkách města Kroměříže. 

Rozhovory s přímými aktéry: 

Plán rozvoje sportu nabízí sekundární data k rozboru a k zjištění informací potřebných při 

zpracování návrhů rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit. Uvádí shrnutí 

hlavních poznatků z rozhovorů s představiteli sportovních spolků, sportovních zřízení, 

pořadateli sportovních akcí a dalšími aktéry, kteří se podílejí na rozvoji sportu 

v Kroměříži.  

Celkem bylo uskutečněno více než 30 rozhovorů. Rozhovory v délce 30–40 minut  

a týkaly se jak příslušných organizací, tak pohledu dotazovaných osob na současný stav 

podmínek v Kroměříži a potenciálu města v oblasti sportu. (Plán rozvoje sportu města 

Kroměříže, 2019) 

Velmi často se vyskytovaly například následující názory, připomínky či podněty: 

 nedostatečný objem sportovních dotací; potřeba klást důraz na projektovou 

dokumentaci sportovních zařízení a související připravenost města na možnost 

čerpání dotací z externích zdrojů; potenciál dalšího rozvoje cyklostezek 

s napojením na sportovní areály; potenciál rozvoje některých lokalit na území 

města (Pionýrská louka, Hrubý rybník,…); nevyhovující zázemí sportovních 

zázemí (plavecký bazén, zimní stadion, letní koupaliště Bajda,…); nedostatečná 

propagace sportu; nedostatečná informovanost města o sportovních akcích; 

omezené podmínky z hlediska možnosti pořádání mezinárodních soutěží; nízká 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65 

 

motivace talentovaných sportovců zůstat v Kroměříži; vysoká konkurence okolních 

měst; nedostatek trenérů; nízká atraktivita okolí sportovních zařízení; vysoká 

spoluúčast rodin při podpoře sportu apod. (Plán rozvoje sportu města Kroměříže, 

2019) 

Výsledky šetření mezi veřejností: 

V rámci tvorby strategického dokumentu provedlo město Kroměříž také dotazníkové 

šetření. Dotazník byl šířen v podobě elektronické, tištěné i ústní, a to v terénu. 

Elektronicky vyplněných dotazníků bylo 1 071. V tištěné podobě bylo dotazníků vyplněno 

589. V rámci šetření v terénu vzešlo 306 zodpovězených dotazníků. Dle výsledků tohoto 

šetření veřejnost uvádí, že rekonstrukci nejvíce potřebuje zimní stadion, plavecký bazén, 

skatepark apod. (Plán rozvoje sportu města Kroměříže, 2019) 

U otázky, „jaké sportovní zařízení postrádáte?“ uváděli respondenti nejčastěji rozšíření 

zimního stadionu, vybudování víceúčelové sportovní haly, vybudování workout hřiště, 

podmínky pro badminton, skate/bike park, cyklostezky, in-line okruh apod.  
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8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření, které bylo realizováno v rámci této bakalářské práce, probíhalo mezi 

obyvateli města Kroměříže v období od dubna do června 2020. 

8.1 Cíl průzkumu 

Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo zjistit spokojenost občanů s úrovní současné 

sportovní infrastruktury ve městě Kroměříž. Mimo jiné také zjistit úroveň sportování 

občanů, tedy subjektivní hodnocení jejich vztahu ke sportu a příčiny jejich případného 

nezájmu o toto odvětví. Dále dotazník zjišťoval, co občanům chybí ve městě nejvíce či  

co by vylepšili na současné sportovní situaci, zda by mělo město Kroměříž finančně 

podporovat volnočasové aktivity svých občanů více a také do čeho by mělo město 

investovat peníze. Tyto informace v budoucnu mohou býti přínosné pro město Kroměříž, 

k rozvoji jeho sportovní infrastruktury. 

8.2 Šíření dotazníku 

Pro šíření dotazníku byla zvolena elektronická podoba, zejména kvůli situaci, která zrovna 

panovala a nebyla příliš vhodná pro setkávání se s veřejností. Dotazník byl rozšířen 

pomocí emailu a sociálních sítí.  

8.3 Analýza výsledků průzkumu 

8.3.1 Základní charakteristika respondentů 

Dotazník dobrovolně vyplnilo 74 respondentů. Návratnost tedy činila okolo cca 12 %. 

Skládal se z 11 otázek. Prvních pět otázek bylo analytického typu. Tyto otázky se zabývaly 

pohlavím, věkem, nejvyšším dosaženým vzděláním, ekonomickou aktivitou a spojitostí 

respondentů se sledovaným městem. Z celkového počtu 74 respondentů bylo 43 žen a 31 

mužů. Nejvíce zastoupená byla věková kategorie 40–49 let, a to 35 respondenty. 16 

respondentů bylo ve věkové kategorii 19–29 let, 15 ve věkové kategorii 30–39 let, 6 ve 

věkové kategorii 50–65 let, po jednom respondentovi se nachází v kategorii do 18 let  

a více než 65 let. U otázky nejvyššího dosaženého vzdělání nejčastěji uváděli střední 

s maturitou, a to v počtu 47 respondentů, neboli 63 % ze všech, kteří dotazník vyplnili. 

Základní vzdělání uvedl jeden respondent, střední bez maturity s výučním listem 3 

respondenti, vyšší odborné vzdělání 7 respondentů a vysokoškolské 16. Na dotazník 

odpovědělo 59 pracujících respondentů, což činí 79 %, 14 studentů a 6 důchodců. U otázky 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 67 

 

na vztah s městem Kroměříž se nejčastěji objevily tyto odpovědi: bydlí zde 41 

respondentů, pracuje 28, studují 2, sportuje 33. Po jednom hlasu uváděli například, že 

jejich syn zde trénuje nebo sem vozí dítě za sportem. 

Z výsledků plyne, že dotazník z větší části vyplňovaly ženy, jejich zastoupení bylo 58 %. 

Tyto ženy byly většinou ve věkové kategorii 40–49 let. Muži byli většinou zastoupeni 

věkovou kategorií 19–29 let. 79 % tvoří pracující občané města Kroměříže. 54,7 % 

respondentů uvedlo, že ve městě Kroměříž bydlí. 44 % ze všech respondentů, kteří na 

dotazník odpověděli, ve městě Kroměříž sportuje. 

 

Graf 1: Věková struktura respondentů (Zdroj: vlastní zpracování,  

podle google.com) 

8.3.2 Rozbor otázek dotazníku 

Další otázky tohoto průzkumu směřovaly již přímo ke sportu.  

 

Graf 2: Vztah respondentů ke sportu (Zdroj: vlastní zpracování,  

podle google.com) 
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Sportujete? Velice jednoduše položená otázka, která měla za cíl zjistit vztah občanů města 

Kroměříže ke sportu. Uspokojivé je zjištění, že pravidelně alespoň jednou týdně sportuje 

62,2 %, tedy 46 z celkových 74 respondentů. Nadpoloviční většina respondentů tedy 

alespoň jednou týdně sportuje. V nabídce odpovědí byla i možnost, že nesportují vůbec. 

Tato odpověď poté vedla k další otázce. 

 

Graf 3: Důvody nesportování respondentů (Zdroj: vlastní zpracování,  

podle google.com) 

Proč nesportujete? Na tuto otázku odpovídali jen ti, kteří u předchozí otázky uvedli,  

že nesportují. Odpovědělo na ni 22 respondentů, a tyto odpovědi představují jejich 

subjektivní názory. Nejčastější byly odpovědi, nemám dostatek času (8), nedokážu se 

donutit (7) a 4 respondentům to nedovoluje jejich zdravotní stav. Ostatní odpovědi jsou 

zastoupeny po jednom hlasu. 

 

Graf 4: Hodnocení sportovního vyžití (Zdroj: vlastní zpracování,  

podle google.com) 

Jak hodnotíte aktivní sportovní vyžití přímo ve městě nebo pořádané městem? Na tuto 

otázku byly možné odpovědi ve stylu Likertovy škály. Tato škála se skládá z výroků, které 

reprezentují míru souhlasu s položenou otázkou. Na výběr bylo z odpovědí: velmi dobré, 
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celkem dobré, ucházející, spíše špatné, velmi špatné. 47,3 % (35 respondentů) hodnotí 

aktivní sportovní vyžití jako ucházející. 31,1 % (23) hodnotí odpovědí celkem dobré. 

Odpověď velmi dobré využilo 13,5 % (10). 8,1 % (6) hodnotí vyžití jako spíše špatné. 

Variantu velmi špatné neuvedl ani jeden z dotázaných respondentů. Vedení města 

Kroměříže může být spokojené, jelikož většina odpovědí byla pozitivního charakteru.  

Dále následovaly tři volné otázky. U těchto otázek vznikla velmi pestrá škála odpovědí. 

Jaký typ sportovního vyžití Vám ve městě chybí? U této odpovědi se vyskytovalo více 

odpovědí, různého druhu. Odpovědi typu: oprava stávajících sportovišť, víceúčelová 

sportovní hala, prostor pro in-line brusle, více cyklostezek, sportoviště vhodná pro seniory, 

sportoviště vhodná pro maminky s dětmi, venkovní alternativní sportoviště, workout  

či parkour nebo také nic nechybí či postačí, co máme. 12 respondentů uvedlo absenci 

víceúčelové sportovní haly, 4 venkovní alternativní sportoviště, 3 uvedli potřebu 

rekonstrukce stávajících sportovišť další 3 možnost propojení cyklostezek a 11 

respondentů odpovědělo stylem- nic nechybí, postačí, co máme. Další odpovědi byly velmi 

subjektivní a velmi rozdílné. 

Myslíte si, že by mělo město ze svého rozpočtu více finančně podporovat volnočasové 

aktivity obyvatel? Na tuto otázku odpovídali respondenti většinou stylem ANO/NE. 16 

respondentů odpovědělo ANO, 5 respondentů odpovědělo NE, dále se vyskytovaly 

odpovědi typu – podpora je dostačující, Kroměříž je na tom s podporou sportu velmi 

dobře, nedokáži posoudit nebo též odpověď – nemám informace, kolik je do sportu 

investováno. Zajímavé je zjištění, že na jedné straně lidé odpovídají, jak jsou spokojeni 

s aktivním sportovním vyžitím přímo ve městě nebo pořádané městem, ale na straně druhé 

uvádějí,  

že by mělo město financovat více tyto volnočasové aktivity obyvatel. 

Do čeho, dle Vašeho názoru v oblasti sportu, by mělo město Kroměříž investovat peníze? 

(Například – sportovní akce, nové sportoviště, hřiště, opravy apod.) U této odpovědi 

vyhrály opravy stávajících sportovišť, tímto směrem odpovědělo 27 respondentů, tedy 

19,98 %. Druhá nejčastější odpověď byla nová víceúčelová hala, zastoupená 18 

respondenty, tedy 13,32 %. 

Dotazník se nachází v příloze této bakalářské práce. Pokud shrneme všechny zjištěné 

informace, tak občané města Kroměříže jsou většinou spokojeni s aktuální sportovní 

infrastrukturou, ale vždy je co zlepšovat. Město by mělo, dle výsledků dotazníkového 
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šetření, poskytovat ještě více financí tomuto odvětví. Zároveň však 47,3 % respondentů 

hodnotí aktivní sportovní vyžití jako ucházející.  
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9 ROZHOVORY S PŘÍMÝMI AKTRÉRY Z OBLASTI SPORTU 

V rámci mé bakalářské práce byly provedeny dva rozhovory s přímými aktéry z oblasti 

sportu. První rozhovor byl s panem Jiřím Osinou, který je členem sportovní komise města 

Kroměříže. Vybrala jsem si právě jeho, jelikož se nezaměřuje jen na jeden sport. Miluje 

sport a je zastáncem všech odvětví sportu. Druhý rozhovor byl s panem Mgr. Bc. 

Karlem Holíkem BA, MBA, který je místostarostou města Kroměříž. Rozhovory jsou 

metodou kvalitativního sociologického výzkumu. V obou případech se jednalo o polo-

strukturovaný rozhovor. 

9.1 Rozhovor se členem sportovní komise města Kroměříže 

Rozhovor s panem Jiřím Osinou probíhal na zimním stadionu v Kroměříži, který je jeho 

hlavním působištěm, jelikož je šéftrenérem hokejové mládeže. Celý rozhovor probíhal ve 

velmi příjemné a přátelské atmosféře. 

Podle pana Jiřího Osiny jsou současné podmínky v oblasti sportu v našem městě velmi 

dobré. Ale jak sám řekl, vždy je co zlepšovat. Podobný názor sdíleli i respondenti z mého 

dotazníkového šetření, kteří hodnotili aktuální stav sportovního vyžití jako ucházející či 

celkem dobrý. Zmínil nedostačující kapacitu zimního stadionu, nutné opravy plaveckého 

bazénu či absenci víceúčelové sportovní haly. Důležité podle něj bude dosáhnout na nějaký 

dotační titul a vypořádání majetkoprávních vztahů. 

Budoucí vývoj vidí především v již zmíněné sportovní hale, která bude velkou investicí 

města do oblasti sportu. Tuto sportovní víceúčelovou halu budou moci využívat jak 

sportovní kluby, tak i jednotlivci. Zároveň se zde budou moci konat různé sportovní akce. 

V Kroměříži se žádná taková víceúčelová hala nenachází, což je velkým mínusem. Pan 

Osina uvedl různé příklady sportovních týmů, které musí za svými tréninky dojíždět do 

lokalit, které disponují takovou halou, jako například florbalový tým. Kapacita takové 

víceúčelové haly by měla být k poměru velikosti našeho města, cca 8 000, ne žádný 

zbytečný „megalomanský“ projekt.  

V průběhu našeho rozhovoru jsem se zeptala i na situaci, která nastala před nedávnem, 

tedy vyhoření skateparku. Uvedl, že v plánu je vybudování nového skateparku, ale již na 

jiném místě, zejména kvůli bezpečnosti. Pachatel, který skatepark zapálil, ještě nebyl 

zadržen, ale vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o úmysl. Požár měl tři ohniska. Je možné, 

že někomu překáželo, že se zde často zdržují mladí lidé. 

https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/karel-holik/
https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/karel-holik/
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Oba jsme byli také zastánci názoru, že by mělo proběhnout zvelebení lokality okolo 

Hrubého rybníka. Jedná se o lokalitu, která se nachází nedaleko dalších sportovišť, 

v klidné části města. 

Možné bariéry v oblasti sportu vidí například v tom, že město Kroměříž neobdrží dotace či 

nedojde k vypořádání majetkoprávních vztahů. 

9.2 Rozhovor s místostarostou města Kroměříže 

Rozhovor s panem místostarostou Holíkem probíhal v jeho kanceláři na Městském úřadě 

v Kroměříži. Pan místostarosta byl velice ochotný, a i přes své vytížení si na mě udělal čas 

a sešli jsme se. Za což jsem mu velmi vděčná. Rozhovor s ním byl pro mě velkým 

přínosem, zejména ze strany stupně realizace některých kroků. 

Hned na začátek mi detailně popsal systém financování města a vlastně i celé České 

republiky, který je důležitý k chápání problematiky sportovní infrastruktury. Sám pan 

místostarosta byl spoluzakladatelem SZMK Kroměříž a vysvětloval mi výhody této 

příspěvkové organizace. Hlavní činnost této organizace spočívá v údržbě, provozu  

a pronájmu tělovýchovných a sportovních zařízení. Přijde mu daleko lepší nenechávat 

provoz sportovních zařízení jen na spolcích. Proto stál u zrodu SZMK. Město se stará  

o provoz a údržbu těchto sportovních zařízení. Spolky a kluby platí jen minimální nájmy. 

Tak podle něj nedochází k velké zátěži spolků ani k chátrání sportovních zařízení. 

Nedostávají například velké finanční obnosy, ale zase se nemusí starat o údržbu.  

Podobně jako u předchozího rozhovoru hodnotil pan místostarosta současné podmínky 

v oblasti sportu jako velice dobré. Avšak podobně jako uváděli respondenti v dotazníku, 

uvědomuje si nutné opravy sportovních zařízení a absenci sportoviště typu víceúčelová 

hala.  

Pan místostarosta mi také detailně popisoval budoucí vývoj v oblasti sportu v našem městě. 

Popisoval mi aktuální opravy, které probíhají pod záštitou města a dále také investiční 

akce, které v budoucnu město chystá. Plánů má město Kroměříž spoustu, vše bude záviset 

jen na budoucím vývoji. 

Jako největší bariéru v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury vidí pan 

místostarosta vypořádání některých majetkových práv. Ve financích nevidí zas až tak 

velký problém. Další bariéru vidí v lidech, kterým je vždy těžké se zavděčit. Sportoviště 

musí být občany využíváno, aby mělo smysl. 
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9.3 Shrnutí rozhovorů 

Oba rozhovory byly pro mne velice přínosné a jsem vděčná za čas obou dotazovaných. 

Podobně jako respondenti z dotazníkového šetření, oba dotazovaní se shodli, že úroveň 

sportovní infrastruktury města Kroměříže není špatná. V plánu je spousta projektů. Oba 

dotazovaní vidí největší problém a bariéru v lidech a v majetkových problémech. Důležité 

bude přijít s investicí, která nebude zbytečná a bude hojně využívána občany města 

Kroměříže. 
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10 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ SPORTOVNÍ 

INFRASTRUKTURY MĚSTA KROMĚŘÍŽE 

Na závěr bakalářské práce bych ráda uvedla návrhy na zlepšení současné sportovní 

infrastruktury města Kroměříž. Při zpracování těchto návrhů jsem brala do úvahy veškeré 

informace, které jsem měla k dispozici. Tedy jak informace z obou rozhovorů, tak 

výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo mezi občany města Kroměříže. Při 

zpracování těchto návrhů bylo tedy nutné brát v potaz jak názory občanů, tak i informace, 

které mi poskytl pan místostarosta a dále taky jeden z členů sportovní komise města 

Kroměříže. Finanční stránka byla konzultována s ekonomickým náměstkem ředitele 

Kroměřížských technických služeb, panem Ing. Ondřejem Šabatou Ph. D., který dříve 

působil v příspěvkové organizaci SMZK. 

10.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů 

Jedním z návrhů, který by mohl přispět ke zlepšení současné sportovní situace, je, aby  

se město Kroměříž stalo vlastníkem všech sportovních zařízení a také některých ploch 

potřebných pro sportovní a volnočasové aktivity. Jako je například Pionýrská louka, která 

je prozatím v majetku Zlínského kraje a má velký potenciál k využití pro sportovní účely. 

Jedná se o sportovní areál, který přímo navazuje na Podzámeckou zahradu. Je tvořen 

travnatou plochu, kterou obklopuje asfaltová dráha na běhání. Nachází se zde také 

antukové hřiště a jedno asfaltové hřiště. Areál je vhodný pro aktivity jako je běh, in-line, 

tenis, nohejbal, volejbal, in-line hokej či například fotbal, avšak vyžaduje rekonstrukce. 

V budoucnu by se zde mohl nacházet skatepark, který vyhořel v jeho původní lokalitě  

či například kvalitní okruh pro in-line brusle. K vybudování okruhu pro in-line brusle by 

mohl být využit stroj na asfaltování, který vlastní Kroměřížské technické služby a tak by 

mohl být ušetřeno část nákladů. Vše tedy bude záležet na vypořádání majetkoprávních 

vztahů a na volbě vhodného projektu. 

Tento problém se vyskytuje i v rámci letního koupaliště Bajda, jelikož vlastníkem 

pozemků je Arcibiskupství olomoucké. Tento fakt brání dalšímu rozvoji tohoto letního 

koupaliště s velkým potenciálem. Město se tedy prozatím stará jen o běžnou provozní 

údržbu. 
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10.2 Venkovní sportovní a volnočasové prostředí 

Jako první bych se v tomto návrhu zaměřila na lokalitu, která má velký potenciál. Tato 

lokalita spadá pod majetek města. 

Lokalita vhodná pro realizaci tohoto typu prostředí: 

Lokalita okolo Hrubého rybníka v Kroměříži by mohla být ideální volbou pro realizaci 

venkovního sportovního a volnočasového prostředí. Jedná se o klidnou lokalitu města, 

která by však potřebovala oživení a povznesení. Lokalita se nachází nedaleko centra města 

a zároveň nedaleko dalších sportovišť města Kroměříže. Jedná se o travnatou plochu 

s občasnými keři či stromy, obklopující kroměřížský Hrubý rybník, známý spíše pod 

přezdívkou „Bágrák“. Hrubý rybník je zároveň zázemím jachetního klubu. Z této lokality 

by mohlo vzniknout ambiciózní prostředí pro více druhů sportu. Zároveň zázemí pro 

pořádání různých sportovních akcí. V současnosti tato lokalita velmi chátrá a je ovlivněna 

bezdomovectvím a vandalismem. 

 

 

V této lokalitě by mohly vzniknout hned dva typy sportovišť a to například discgolfové 

hřiště a minigolfové hřiště. Obě tyto sportovní odvětví jsou vhodná pro všechny věkové 

kategorie a zároveň jsou ideální volbou pro zvelebení lokality tohoto typu. Využívat by jej 

mohla společně celá rodina, včetně seniorů nebo též těch nejmenších. Absence sportovišť 

pro seniory nebo matky s dětmi byla uváděna i v dotazníkovém šetření. Zároveň tyto dva 

druhy sportu nejsou příliš fyzicky náročné, proto by mohly přilákat i nesportovce. Mohlo 

by se tak zvýšit procento obyvatel provozující sport alespoň jedenkrát za týden. 

Obrázek 5: Návrh lokality  

(Zdroj: vlastní zpracování, podle googlemaps.cz) 
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V minulosti se v Kroměříži minigolfové hřiště nacházelo, avšak bylo zrušeno a na jeho 

místě se v současnosti nachází dopravní hřiště. 

V rámci realizace discgolfového hřiště mě při mém šetření nejvíce zaujala nabídka  

od společnosti Ultimo Wave, s.r.o. nebo od HEPA group s.r.o. Naopak společnost CTO 

Golf, sídlící v Olomouci, nabízí výstavbu minigolfových hřišť. Všechny tyto společnosti 

nabízí poradenství a zmapování možností zdarma. 

Financování:  

Ceny discparků se pohybují okolo 215 000 Kč až 300 000 Kč. Záleží na výběru 

společnosti, na výběru velikosti hřiště, neboli kolik košů by bylo případně vyžadováno 

nebo též na případných úpravách terénu. Ceny minigolfových hřišť se pohybují okolo 

1 500 000 Kč. Záleželo by na výběru přesného charakteru tohoto hřiště. Finance by mohly 

být poskytnuty zejména z rozpočtu města Kroměříže.  

Další variantou by mohl být pronájem této lokality soukromému investorovi, který by 

mohl tuto lokalitu vést tímto směrem. Mohl by mu být například odpuštěn dvouletý nájem. 

Realizace: 

Realizace by mohla začít již od března příštího roku a dokončena by mohla být cca o rok 

později. Vše by záleželo na budoucím vývoji.  

10.3 Víceúčelová sportovní hala 

Jak výsledky dotazníkového šetření, tak oba rozhovory vedly k nutnosti vybudování 

sportovní víceúčelové haly pro všestranné využití. Tato hala by mohla být pro Kroměříž 

velkým přínosem. Mohly by ji využívat různé spolky či kluby, stejně tak jako široká 

veřejnost. V jednom z rozhovorů bylo zmíněno, že některé spolky musí dojíždět za svými 

tréninky do jiných měst, které disponují takovou víceúčelovou sportovní halou. Dále také 

se v Kroměříž nachází větší počet tanečních oddílů či klubů, kteří by také uvítali možnost 

svých tréninků v této hale, stejně jako hokejový a fotbalový klub. Víceúčelová hala by  

se mimo jiné mohla stát centem pro konání různých turnajů, závodů apod. Velikost by byla 

přizpůsobena potřebám města Kroměříže. 

Prostor haly bude k pronájmu všem sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, stejně 

tak jako široké veřejnosti. Využití zde budou moci najít také i školská zařízení pro školní 

výuku tělesné výchovy.  
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Hala by mohla obsahovat víceúčelovou tělocvičnu, kde by mohly být provozovány 

všechny druhy míčových her a mohla by být tedy vhodná pro tréninky různých sportovních 

odvětví. Dále také menší tělocvičnu pro další všestranné využití, jako například jóga, 

cvičení pro seniory, cvičení pro matky s dětmi, karate apod. Hala by dále mohla 

disponovat posilovnou a horolezeckou stěnou.  

Lokalita vhodná pro realizaci: 

Podle mého názoru je vždy vhodné umístění podobného zařízení poblíž jiných sportovišť. 

Mnou vybraná lokalita se nachází v blízkosti fotbalového stadionu, plaveckého bazénu, 

Hrubého rybníka i zimního stadionu. Jedná se také o lokalitu, která je dobře dopravně 

dostupná, v blízkosti se nachází zastávka městské hromadné dopravy i dobré možnosti pro 

parkování. Ušetřeny by mohly být i nějaké provozní náklady, například co se týká topení. 

Hala by mohla využívat odpadní teplo z krytého bazénu. Aktuálně se jedná o travnaté 

stabilizované území s částečným stromovým porostem. Vybraná lokalita je v majetku 

města Kroměříže. V původních plánech města bylo vybudování aquaparku v této lokalitě. 

Z plánu sešlo a v budoucnu se nepočítá s jeho realizací.  

 

 

Financování: 

Rozpočet by se odvíjel podle přesných zadaných podrobností a výběru zhotovitele, který 

by byl vybrán na základě výběrového řízení. Podle mého průzkumu napříč různými 

podobnými návrhy bychom se mohli pohybovat okolo částky 50 000 000 Kč. Vše by 

záleželo na stanovených podmínkách či možných komplikacích. Město by muselo 

projednat, jaký obnos financí by mohlo reálně investovat. Nebo by mohlo město Kroměříž 

Obrázek 6: Návrh lokality  

(Zdroj: vlastní zpracování, podle googlemaps.cz) 
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využít úvěru. Jako například z Programu dlouhodobých úvěrů pro obce, který byl vyhlášen 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. Jeho financování je zabezpečováno ve 

spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy. (Obec 2, © 2020) Velký vliv na realizaci 

mají samozřejmě dotace jak z Evropské unie, tak z MŠMT. Bylo by nutné zažádat o dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci zkvalitnění veřejných služeb  

a podmínek života pro obyvatele regionů. Dále také o dotaci od MŠMT, kdy by se mělo 

jednat o dotaci typu podpory materiálně technické základny sportu. 

Tabulka 9: Možné zdroje financí  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zdroj financí Částka 

Dotace EU 10 000 000 Kč 

Dotace MŠMT 10 000 000 Kč 

Rozpočet města 30 000 000 Kč 

Celkem 50 000 000 Kč 

 

Víceúčelová sportovní hala by mohla být financována z 60 % z prostředků města 

Kroměříže. 

Pokud se zaměříme na variantu dlouhodobého úvěru. Českomoravská záruční a rozvojová 

banka nabízí zvýhodněné financování pro města či obce v České republice. Nabízí úvěr 

v rozmezí 8 – 130 mil. Kč. Doba splatnosti je patnáct let. Nabízí možnost odkladu splátek 

jistiny až na 3 roky a také možnost předčasného splacení bez poplatků a sankcí. Výše 

úrokové sazby je stanovena individuálně podle aktuálních tržních podmínek. (Obec 2,  

© 2020) 

Realizace: 

Realizace této stavby by mohla začít v březnu roku 2022 a ukončena by pravděpodobně 

mohla být po cca dvou letech. Vše by záleželo na projednání městem a následně na získání 

potřebných finančních prostředků. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav sportovní 

infrastruktury a sportovních aktivit ve městě Kroměříž. Dále také zjistit potřeby občanů 

města, aby budoucí návrhy na rozvoj sportovní infrastruktury byly účelné.  

Prostřednictvím analýzy sportovní infrastruktury města Kroměříž jsem zjistila, že se ve 

městě nachází dostatečné množství sportovišť. Zároveň bylo zjištěno, že město Kroměříž 

do sportovní infrastruktury investuje dostatečné množství peněž. Ve městě se nachází již 

zmiňovaná příspěvková organizace SZMK, která se stará o údržbu některých hlavních 

sportovišť a ulehčuje tak starosti jednotlivým spolkům či klubům. Z toho vyplývá, že 

kvantita, ale i kvalita sportovní infrastruktury města Kroměříž je na velmi dobré úrovni  

a má tendenci neustále se rozvíjet. Velké plus vidím i v existenci odboru regionálního 

rozvoje, jehož součástí je velmi aktivní koordinátor městské mobility, který se mimo jiné 

stará právě i o rozvoj sportovní infrastruktury. Tato bakalářská práce mimo jiné informuje 

čtenáře se základními pojmy spojenými se sportem, částečně s jeho historií, financováním, 

organizací v České republice apod.  

Praktickou část reprezentuje všeobecná socioekonomická analýza města Kroměříž, analýza 

současné sportovní infrastruktury a sportovních aktivit a analýza sekundárních dat. Dále 

jsou součástí této části rozbory výsledků dotazníkového šetření a rozbory rozhovorů. Právě 

rozhovory, které proběhly s panem místostarostou a dále s jedním z osmi členů sportovní 

komise města Kroměříž, vedly ke zjištění skutečného stavu sportovišť  

a sportovní infrastruktury obecně. Byly zmíněny také bariéry bránící budoucímu rozvoji 

sportovní infrastruktury města Kroměříž. Díky dotazníkovému šetření je možné nahlédnout 

do požadavků občanů města Kroměříže. Mimo jiné byl také zjištěn vztah občanů města ke 

sportu a důvody jejich případného negativního přístupu ke sportu. 

Respondenti v dotazníkovém šetření často uváděli nutné opravy stávajících sportovišť, 

jako zimního stadionu, plaveckého bazénu či fotbalového stadionu. Díky rozhovorům 

s panem místostarostou bylo zjištěno, že i vedení města Kroměříže do budoucna počítá 

s nutnými opravami stávajících sportovišť. V současnosti probíhají již například částečné 

opravy na zimním stadionu. Často zmiňované byly také různé formy venkovního 

sportovního vyžití, ať už in-line brusle, cykloturistika, alternativní venkovní sportoviště, 

sportoviště vhodná pro seniory či matky s dětmi a mnoho dalšího. Některé z těchto 

připomínek by mohly být splněny realizací sportovního a volnočasového prostředí 
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v lokalitě Hrubého rybníka. Zároveň by tento záměr mohl vést ke zvýšení zájmu občanů  

o sport.  

V nedávné době došlo také k již zmiňované smutné události, a to vyhoření jednoho ze 

dvou skateparků. V budoucnu by mohl vzniknout nový skatepark na Pionýrské louce, 

spolu s dalším venkovním vyžitím jako například kvalitní in-line okruh. Důležitým krokem 

bude vypořádání majetkoprávních vztahů.  

Asi největším projektem a zároveň největší investicí města by bylo vybudování 

víceúčelové sportovní haly. Absence sportoviště tohoto typu byla nejvíce uváděna občany 

města Kroměříže. Město do budoucna s touto investicí rozhodně počítá a je součástí 

hlavních priorit k budoucímu rozvoji sportovní infrastruktury tohoto města. 

Velmi ráda jsem vypracovávala tuto bakalářskou práci, jelikož sport je součástí mého 

života již od narození. Sport by měl být nedílnou součástí života každého z nás, protože jak 

již bylo zmíněno, má pozitivní význam, jak pro naši fyzickou, tak i pro tu psychickou 

stránku těla. Velmi důležité je budování pozitivního pohledu na sport u té nejmladší 

generace. Záleží tedy na kvalitě povinné tělesné výchovy, ale také na dostatečném 

množství kvalitních sportovišť.  
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