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ÚVOD
Aktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (dále jen Koncepce)
v letech 2014 – 2018 navazuje na materiál Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu
v Olomouckém kraji z roku 2007, který se zabýval podmínkami a zabezpečením rozvoje
sportu (školního, závodního, rekreačního, stejně jako přípravy sportovních talentů a sportu
zdravotně handicapovaných občanů) do roku 2011.
Předložená aktualizace z tohoto materiálů vychází a inovuje jej s ohledem na nová koncepční,
právní a strategická rozhodnutí na úrovni státu, krajů a obcí. Materiál vychází zejména
z nových právních norem a metodických návodů k programové podpoře komplexního rozvoje
tělesné výchovy a sportu v rámci České republiky (dále ČR). V aktualizaci jsou rovněž
reflektovány koncepční a metodické materiály Vlády ČR, Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy (dále MŠMT), Českého olympijského výboru (dále ČOV), České unie sportu
(dále ČUS) a Evropské unie (dále EU).
Aktualizace Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji se skládá ze tří částí:
-

analytické, zabývající se postavením, organizací, financováním a zákonnými
normami v rámci ČR a EU včetně kompetencí jednotlivých stupňů veřejné správy,

-

syntetické, věnované formulaci východisek, strategii a cílům koncepce rozvoje sportu
v Olomouckém kraji,

-

akčního plánu rozvoje, představujícího koncepci rozvoje sportu v Olomouckém kraji
v letech 2014 – 2018.

V analytické části aktualizace Koncepce jsou uváděna východiska umožňující formulovat
závěry předkládané následně v syntetické a návrhové části. V návaznosti na Koncepci z roku
2007 jsou inovovány odkazy na základní dokumenty Evropské unie a České republiky
dotýkající se koncepce, organizace a financování vývoje sportu a volnočasových aktivit
obecně. Důležitou součástí této kapitoly jsou výsledky dotazníkových šetření realizované ve
třech oblastech - na základních školách, středních školách a učilištích, dále v domech dětí a
mládeže a ve střediscích volného času a konečně ve 13 obcích s rozšířenou působností.
Dotazníkové šetření bylo realizováno elektronicky, analýza výsledků a jejich statistické
zpracování přineslo významné podněty pro aktualizaci Koncepce.

Syntetická a návrhová oblast dokumentu vychází jak z analýzy podkladů shromážděných
v analytické části dokumentu, tak i z předchozích analýz prováděných v Olomouckém kraji.
V této části jsou definovány východiska, strategie a cíle rozvoje tělovýchovy a sportu.
Syntetická část vyúsťuje v Akční plán rozvoje v časovém horizontu do roku 2018.
Doplňkovou součástí práce je dílčí pasportizace sportovních zařízení v rámci kraje (CD).
Předkládaná aktualizace je výsledkem práce odborníků ze sdružení Sport a věda, jimi
oslovených expertů a pracovníků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Koncepce byla projednána v poradních orgánech Olomouckého kraje - v
Komisi pro mládež a sport a ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
V souladu s pojetím Evropské charty sportu (1994) se „sportem 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“.
V tomto pojetí je tedy pojem SPORT chápán jako zastřešující pojem pro všechny formy
tělesné činnosti, tedy aktivity školní, rekreační (volnočasové) i závodní. Obdobně bude pojem
sport užíván i v předložené aktualizaci Koncepce.

I ANALYTICKA CAST

1 POSTAVENÍ SPORTÚ A ZÁKONNÉ NORMY V ČESKÉ REPÚBLICE A V EÚ
V této časti je prezentován a komentován souhrn zákonných norem vztahujících se
k postavení sportu v ČR, dále usnesení, doporučení, opatření a pokyny přijatá Radou ministrů
EU, pracovní skupinou EU „Sport a zdraví“, Světovou zdravotnickou organizací (WHO) resp.
dalšími orgány.

1.1 Stručný historický exkurz do sportovní legislativy
V dějinách samostatné Československé (od 1993 České) republiky vznikla řada legislativních
norem, řešících postavení sportu. Stručný přehled vývoje právních norem od roku 1920
(Hrubec, 2011) ukazuje na dlouhodobou snahu vnést do této oblasti právní rámec.
Přehled legislativních norem
1920 – Zákon č. 228/1920 Sb. – zřízen Poradní sbor pro tělesnou výchovu
1937 – nařízením vlády vzniká Ústřední úřad pro tělesnou výchovu
1941 až 1942 – okupačními orgány vyslovení zákazu činnosti České obci sokolské,
Českému junáku, Českému vysokoškolskému sportu. Činnost ukončil
také Český olympijský výbor.
1942 – založení pronacistické organizace Kuratoria pro výchovu české mládeže
1946 až 1947 – existence Československého tělovýchovného svazu
1949 – Zákon č. 187/1949 Sb. o státní péči o tělesnou výchovu a sport (na základě
tohoto zákona byly všechny sportovní organizace zrušeny a jejich majetek
převeden do Československé obce sokolské.
1951 – zánik Československého olympijského výboru

1952 – Zákon č. 71/1952 Sb. o organizaci tělesné výchovy a sportu – zánik Sokola a zřízení
Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, později Státního úřadu pro tělesnou
výchovu a sport
1956 – Zákon č. 68/1956 Sb. o organizaci tělesné výchovy – zrušení Státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport
1957 – ustavující sjezd Československého svazu tělesné výchovy
1990 – vyčlenění Československého olympijského výboru z ČSTV
1990 – vznik Československé konfederace sportovních a tělovýchovných svazů
1992 – vznik obnoveného Českého olympijského výboru (21. 12. 1992)
1999 – Usnesení vlády č. 2/1999 Koncepce státní politiky a sportu v ČR,
Usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komplexního zabezpečení
státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů
2000 – Usnesení vlády č. 17/2000 k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny
2001 – Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu
2003 – Usnesení vlády č. 673/2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004-2006
2010 – Zákon č. 183/2010 Sb. o podpoře sportu
2011 – Usnesení vlády č. 167/2011 o Koncepci státní podpory sportu v České republice

1.2 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v České republice
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Základním zákonným materiálem je Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění
zákona č. 219/2005 Sb., který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně
prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních
samosprávných celků při podpoře sportu.
Na něj navazující zákon č. 183/2010 se ze dne 18. května 2010, kterým se měnil zákon č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o
přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve
znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se zabýval zejména problematikou povinností
vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení (§ 7a).
Významnou iniciativu směřující k vypracování deskripce stavu a návrhu financování sportu
v ČR vyvíjel i ČOV ve spolupráci s MŠMT, výsledkem této snahy bylo přeložení společné
studie v roce 2009.

Analýza financování sportu v ČR (MŠMT a ČOV, 2009)
Cílem studie bylo odpovědět co možná nejpřesněji na následující otázky:
- jaký je společenský přínos sportu a jakou má roli ve společnosti,
- jaký objem veřejných prostředků se ročně vynaloží na podporu sportu a jak se tato podpora
mění v čase,
- srovnání veřejných výdajů na sport v kontextu Evropské unie,
- je sport čistým příjemcem nebo plátcem do státního rozpočtu.
Studie byla zaměřena na co nejpřesnější zdokumentování stávajícího stavu a podchycení
trendů a závislostí.
Koncepce státní podpory sportu v České republice (MŠMT, 2011)
Usnesením vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 byla schválena „Koncepce
státní podpory sportu v České republice“. Současně bylo uloženo ministru školství, mládeže a
tělovýchovy zpracovat a vládě do 31. prosince 2011 předložit návrh zákona o podpoře sportu,
k jeho vypracování a předložení však dosud nedošlo.
Koncepce státní podpory sportu v České republice je zásadním koncepčním materiálem
popisujícím, vymezujícím, formulujícím a specifikujícím ve třech kapitolách principy
podpory sportu. Stručně formuluje základní principy, cíle a priority (dosud platné) koncepce:
(1) Současný stav sportovní činnosti v České republice – tato úvodní kapitola popisuje stav
v těchto základních oblastech:

Základní pojmy, legislativně právní rámec sportu, sport pro všechny, sportovní talent, státní
sportovní reprezentace, ekonomické podmínky sportu, spolupráce a harmonizace s EU,
vzdělání, věda a výzkum, školní tělesná výchova, sport na školách, sportovní lékařství, boj
proti dopingu, pořádání sportovních akcí mezinárodního významu.
(2) Cíle státní politiky ve sportu České republiky – tato kapitola v návaznosti na předchozí
popis stavu a vymezení základních pojmů formuluje cíle v těchto oblastech:
Legislativně právní rámec sportu, podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora péče o
talentovanou mládež, státní sportovní reprezentace, financování sportu, vzdělání, věda a
výzkum, sportovní etika a fair play, zdravotní zabezpečení sportu, boj proti dopingu, pořádání
sportovních akcí mezinárodního významu.
(3) Priority státní politiky ve sportu – závěrečná kapitola formuluje v návaznosti na cíle státní
politiky sportu její hlavní priority v těchto oblastech:
Ucelený systém talentované mládeže a státní sportovní reprezentace, všeobecná sportovní
činnost a dobrovolnictví ve sportu, sportovní infrastruktura, systémová údržba, provoz a
investiční podpora, financování sportovního prostředí a legislativně právní prostředí.
Model uceleného systému podpory talentované mládeže a státní sportovní reprezentace
z dílny MŠMT je prezentován na obrázku 1. Tento systém má pyramidový charakter
budovaný od Sportovních středisek přes Sportovní centra mládeže, Vrcholová sportovní
centra mládeže, Rezortní sportovní centra až po sportovní reprezentaci.
Tři níže uvedená schémata znázorňují principy Koncepce státní podpory sportu v ČR a
charakterizují ucelený systém podpory talentované mládeže a státní sportovní reprezentace
(Obrázek 1), dále předkládají systémové pojetí státní podpory sportu podle nové organizační
struktury (Obrázek 2) a formulují principy organizace a finančního směřování prostředků ve
sportu (Obrázek 3).

Obrázek 1. Ucelený systém talentované mládeže a státní sportovní reprezentace (MŠMT)

Obrázek 2. Státní podpora sportu dle nové organizační struktury (MŠMT)

Obrázek 3. Státní finanční prostředky ve sportu (MŠMT)

Dalším zásadním koncepčním materiálem vycházejícím ze zásad státní podpory sportu
vypracovaným MŠMT v roce 2010 jsou:
Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (MŠMT, č.j. 24
116/2010-50)
Tento materiál vychází z Koncepce státní podpory sportu a je pro jednotlivá období průběžně
aktualizován v podobě Metodických postupů pro poskytování dotací vyhlášených Státní
podporou sportu. Metodický postup poskytování státních dotací je v přímé vazbě na veřejné
vyhlášení „Státní podpory sportu“ pro příslušný rok. Metodický postup vymezuje zejména
kritéria výběru obdržených žádostí o dotace, ale i další postupné podmínky potřebné pro
samotnou realizaci poskytování finančních prostředků, a zpřesňuje obsahové zaměření
jednotlivých vyhlášených programů „Státní podpory sportu“. Součástí aktualizace materiálu
jsou:
1. Zásady programů Státní podpory sportu.
2. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace.
Koncepce financování sportu v České republice. Analyticko-koncepční studie (ČOV,
ČUS, 2012)
V dubnu 2012 byla předložena Českým olympijským výborem a Českým svazem tělesné
výchovy (dnes Česká unie sportu) zásadní analyticko-koncepční studie formulující návrh
koncepce financování sportu na základě analýzy současného systému financování sportu v ČR
a ve vybraných zemích EU. Součástí koncepce je rovněž analýza přínosu sportu v ČR.
Obsahem této analyticko-koncepční studie je jednak Analýza současného systému financování
sportu v ČR, dále Analýza financování sportu ve vybraných zemích EU, prezentace Přínosů
sportu v ČR a návrh Koncepce financování sportu. Návrh realizace finančních toků mezi
jednotlivými subjekty zapojenými do financování sportu v ČR znázorňuje Obrázek 4. Další
osud předložené koncepce úzce souvisí s prioritami nové vlády ČR.

Obrázek 4. Finanční toky mezi jednotlivými subjekty zapojenými do financování sportu v ČR
V roce 2013 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s
Českým olympijským výborem (ČOV) návrh novely Zákona o podpoře sportu, jehož text
detailně upravuje postavení sportu v České republice. V důsledku politických turbulencí v ČR
k dalším úpravám zákona nedošlo. Novou nadějí pro vznik nového zákona o podpoře sportu
je osmá část koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL, která se týká
kultury a sportu a zmiňuje se jak o přípravě nového zákona o podpoře sportu, tak i o úkolu
státu postupně zajistit pro sport vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů,
obcí a sponzorských zdrojů.
Zásady státní podpory sportu jsou pravidelně aktualizovány, pro rok 2014 je platný materiál
Státní podpora sportu pro rok 2014.
Státní podpora sportu pro rok 2014 (MŠMT, 2013)
Materiál vypracovaný Odborem sportu MŠMT komplexně zahrnuje jak neinvestiční, tak
kapitálové prostředky. Realizace státní podpory sportu je řešena prostřednictvím vyhlášených
programů, které jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, a s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy.
Finanční objem na podporu sportu pro rok 2014 byl uveden pouze jako předběžný návrh ve
výši 2 982 784 tis. Kč, dle dlouhodobého výhledu. Metodické principy k tomuto zaměření
jsou zapracovány do zásad programů sportovní reprezentace a organizace sportu. Obsahově
jsou rovněž vybrané programy koncipovány tak, aby umožnily naplňovat vládní programy
„Zdraví pro všechny v 21. století“, „Program na podporu stárnoucí populace“ a reagovat na
doporučení ministrů pro sport v Evropské unii. Na veřejné vyhlášení programů navazuje další
postup pro poskytnutí a realizaci státních prostředků. Jedná se o dokumenty stanovující
systémem metodických pokynů, výběrových principů a kritérií, včetně využití doporučení
poradních, expertních komisí.

1.3 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v EU
Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007)
Bílé knihy Evropské komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v
určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž
cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Po schválení Radou se
z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy
EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem. Evropská komise 11. července
2007 přijala svoji první ucelenou iniciativu v oblasti sportu. Účelem bílé knihy je poskytnout
strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a
hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků právních předpisů EU. Bílá
kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací vedených v posledních dvou letech s organizacemi
působícími v oblasti sportu, jako jsou např. olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s
členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Součástí těchto konzultačních činností byla
i konzultace prostřednictvím internetu zahájená v únoru roku 2009, v rámci které Komise
obdržela 777 odpovědí. Bílá kniha o sportu představuje první ucelenou iniciativu Komise v
oblasti sportu. Vychází ze zásad subsidiarity, autonomie sportovních organizací a současného
právního rámce EU. Rozvíjí koncepci specifičnosti sportu v mezích současných kompetencí

EU. Touto iniciativou se zvyšuje právní srozumitelnost z hlediska zúčastněných stran. Komise
poprvé sumarizuje judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodnutí Komise v oblasti
sportu.

Evropská charta sportu (1992)
Evropská charta sportu je základní a nejvýznamnější dokument, přijatý v roce 1992
(http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu).
V Chartě jsou ve 14 článcích formulována doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na
všech jeho výkonnostních úrovních, a to podle zásad humanismu a demokracie. Jednotlivé
články Charty jsou zaměřeny na cíl charty, vymezení charty a oblasti jejího uplatňování, na
sportovní hnutí, na zařízení a činnost, na problematiku vytvoření základny, na rozvíjení
účasti, zlepšování výkonnosti, podporu vrcholového a profesionálního sportu, na lidské
zdroje, na sport a zásadu trvalého rozvoje, informace a výzkum, financování.
Druhou část Charty potom tvoří kodex sportovní etiky, ve kterém je objasněna funkce a
podstata fair play, a to ve všech jeho praktických souvislostech.
Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby (RE Štrasburk, 1987;
MŠMT 1996)
Rada Evropy v tomto doporučení vyzývá orgány veřejné správy a soukromé organizace, že
mají vzít na vědomí potřeby postižených osob. Mají zaměřit svoji politiku tak, aby to poskytlo
těmto osobám příležitost zúčastnit se rekreačních aktivit. Mají zajistit přístup postižených do
sportovních zařízení a umožnit použitelnost těchto zařízení. Mají podporovat spolupráci mezi
veřejnými a státními institucemi, jichž se týká sport zdravotně postižených (Blaha, 2008).
Doporučení je směřováno do čtyř základních oblastí pohybových činností:
•

vrcholový sport,

•

výkonnostní sport (organizovaný a pravidelný),

•

rekreační sport (rekreační vykonávání pohybové aktivity) pro osobní potěšení,

•

sport provozovaný hlavně ze zdravotních důvodů nebo pro udržení kondice.

EU Physical Activity Guidelines (2008).

Materiál „Pokyny EU pro pohybovou aktivitu“ (Doporučená politická opatření na podporu
zdraví upevňujících pohybových aktivit) byl v roce 2008 schválen ministry tělovýchovy
členských států EU. Tyto pokyny jsou určeny především tvůrcům politik v členských státech
a mohou sloužit jako inspirace pro formulaci a přijímání vnitrostátních pokynů pro
pohybovou aktivitu, orientovaných na konkrétní kroky. Účelem tohoto dokumentu není
komplexní akademický přezkum tématu ani nová definice doporučení a cílů WHO (světová
zdravotnická organizace). Přidaná hodnota EU je zajištěna zaměřením na provádění
stávajících doporučení WHO pro pohybovou aktivitu, orientací na konkrétní kroky
a výhradním zaměřením na pohybovou aktivitu (a nikoli výživu nebo jiná související témata).
Tento dokument je určen širokému okruhu uživatelů, kteří se zabývají pohybovou aktivitou.
Použití poznámek pod čarou, odkazů a odborné terminologie bylo proto omezeno na
minimum.
Lisabonská smlouva Evropské Unie (2007)
Tento zásadní evropský dokument byl schválen v Lisabonu v roce 2007 (v plném znění Smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropských
společenství), v platnost vstoupila 1. 12. 2009. Mimo jiné obsahuje i nový článek 149
věnovaný problematice sportu nazvaný VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT. Tato část formuluje podporu Unie sportu, zvláště pak
„rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního
soutěžení a spolupráci mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a
mravní integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců“.

1.4 Organizace sportu v ČR včetně kompetencí jednotlivých stupňů veřejné
správy
Ústředním orgánem státní správy v oblasti sportu je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Sportovní odbor ministerstva se dělí na dvě sekce.
První odpovídá za rozvoj sportu ve školách, připravuje směrnice pro předmět tělesná výchova
a zabývá se výzkumem. Nedílnou součástí práce této sekce je reprezentovat Českou republiku
v mezinárodních organizacích. Její pracovníci jsou členy sítě Sionet, zabezpečují sběr
informací v České republice a předávají jej k dalšímu zpracování v kontextu států Evropy.

Druhá sekce sportovního oddělení spolupracuje se sportovními organizacemi a odpovídá za
sportovní reprezentaci země.
Hlavním úkolem poradních orgánů ministerstva - Rady tělesné výchovy a sportu a Rady
sportovní reprezentace je podílet se na rozdělování finančních prostředků pro sport, které se
děje prostřednictvím „Komisí expertů“, která jsou strukturovaná podle jednotlivých oblastí
zaměření.
Dobrovolné sportovní organizace jsou v České republice utvářeny na základě zákona
č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jedná se o občanská sdružení, jejichž stanovy jsou
zaregistrované u Ministerstva vnitra České republiky. Jejich množství a počet je v rámci
České republiky velmi obtížné odhadnout, protože jejich šíře a pestrost je značná. Většina
občanských sdružení sportovního charakteru a sportovních federací je sdružena ve vrcholných
organizacích, z nichž nejznámější je Česká unie sportu (ČUS, dříve Český svaz tělesné
výchovy, ČSTV).
Posláním ČUS je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci
České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů,
poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.
Stanovy ČUS si kladou za úkol udržovat členství v mezinárodních sportovních institucích a
rozvojem sportovních aktivit přispívat k ochraně před nežádoucími civilizačními vlivy.
V jednotlivých krajích působí oblastní sportovní federace (např. Okresní fotbalový svaz,
Oblastní tenisový svaz atd.), jejichž úkolem je především udržovat kontakt mezi sportovními
kluby a vrcholnou organizací a působit jako jakési informační centrum pro daný kraj. Místní
sportovní kluby tvoří páteř sportovního hnutí v České republice. Vlastní 90% sportovních
zařízení a na základě informací jednotlivých sportovních federací organizují soutěže a
rekreační sport.
S ohledem na platnost nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 lze očekávat jeho dopad do
oblasti legislativy, koncepce, organizace a financování sportu a volnočasových aktivit. Bližší
podrobnosti a souvislosti vyplývající z nového Občanského zákoníku pro oblast sportu jsou
nad rámec předkládané Koncepce.

1.5 Státní reprezentace a podpora talentované mládeže
Státní sportovní reprezentace je chápána jako nezastupitelná významná součást prezentace ČR
ve světě a je výsledkem úzké spolupráce a kooperace řady státních institucí a nestátních

subjektů sportovního prostředí tvořících komplexní systém. Na jeho funkčnosti závisí i
úspěšnost sportovní reprezentace ČR. V rámci státní reprezentace se sportovci, trenéři a
realizační týmy účastní mezinárodních sportovních akcí a soutěží organizovaných
mezinárodními sportovními federacemi, organizacemi a Mezinárodním olympijským
výborem či Mezinárodním paralympijským výborem, na které byli nominování příslušným
sportovním svazem, organizací.
Zásadním koncepčně-metodickým materiálem je „Koncepce státní podpory sportu v České
republice“ vypracovaná MŠMT a schválená vládou ČR v roce 2011. Dle této koncepce je
státem podporovaný vrcholový sport, představující nejvyšší výkonnostní úroveň sportu,
organizovanou ve sportovních klubech a řízený sportovními svazy. Státními orgány je
vrcholový sport chápán jako „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní
funkci propagační, působí na veřejnost (sportovec jako vzor) a je prostředkem reprezentace
ČR.
Struktura organizace systému péče o sportovně talentovanou mládež je orientována na
zabezpečení kvalitního odborného vedení. Proces sportovního výkonnostního růstu je nutno
zajistit od nejnižší věkové kategorie dle specifik jednotlivých sportů. Od základní všeobecné
sportovní, pohybové přípravy se úsilí zaměří na specializaci sportovního výkonu. Tréninkový
proces je směřován, podle výkonnostní a věkové úrovně, na postupný přestup talentů do
vyšších organizačních skupin až po zabezpečení státní sportovní reprezentace. Součástí
systému je oblast zdravotně handicapovaných sportovců. Tato podpora je řešena s ohledem na
zvláštnosti této oblasti a na specifika jednotlivých druhů postižení.
Úloha státu v tomto případě je vymezena na plné zabezpečení mzdových prostředků
vedoucích trenérů jednotlivých úrovňových skupin (Sportovní střediska, Sportovní centra
mládeže, Vrcholová sportovní centra mládeže, Centra státní sportovní reprezentace).
Diferencovaným způsobem je zajištěn systém státní podpory talentované mládeže a státní
sportovní reprezentace u olympijských sportů, ale i u sportů, které nejsou na programu
Olympijských her.
Centra státní sportovní reprezentace jsou nejvyšším organizačním článkem při sportovní
přípravě a realizaci státní sportovní reprezentace. Státní finanční prostředky jsou poskytovány
na zabezpečení sportovní činnosti, až do výše 100 % potřebných nákladů.
Podpora státní reprezentace a talentované mládeže vychází z výše uvedené Koncepce státní
podpory sportu a v rámci výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti sportu“ je
zabezpečována v souvislosti s těmito právními předpisy:

-

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

-

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

-

usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní
podpory sportu v České republice.

Finanční podpora státní reprezentace a talentované mládeže se realizuje dle Zásad programů
Státní podpory sportu“ pro konkrétní období. Oblast „Státní sportovní reprezentace a přípravy
sportovních talentů“ zahrnuje dva programy:
-

Program I – Sportovní reprezentace ČR

-

Program II – Sportovně talentovaná mládeže

Podpora Resortních sportovních center (dále jen „RSC“) MŠMT, Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra a Antidopingového výboru České republiky (dále jen ADV“) je
realizována bez vyhlášeného programu. Tato podpora je uskutečňována na základě zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu. Finanční prostředky se realizují na základě rozpočtového
opatření prostřednictvím Ministerstva financí.
Programy podpory státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů jsou
charakterizovány takto (MŠMT, 2010, 2011, 2013):
1. Program I - Sportovní reprezentace České republiky
Cílem je stanovení kritérií a účelového vymezení podpory reprezentantů juniorské a seniorské
kategorie při sportovní přípravě, ale i při účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích
organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, Mezinárodním olympijským
výborem, včetně oblasti zdravotně postižených sportovců, kteří splňují podmínky
Mezinárodního a Národního paralympijského výboru.
Princip rozdělování je dán tzv. „Klíčem reprezentace“, který se dlouhodobě vyvíjí od roku
1993. Na jeho současném stavu se podíleli a při aktualizaci stále podílejí zástupci sportovních
organizací, ale i zástupci jednotlivých sportovních svazů zodpovídající za sportovní
reprezentaci ČR.

Charakteristika Programu I

Poradním orgánem je expertní, oponentní komise Programu I. Od roku 2013 byl rozšířen
okruh žadatelů o státní podporu o oblast zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“).
Podpora významných sportovních akcí se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášeného Programu
I a V.
2. Program II – Sportovně talentovaná mládež
Cílem programu je vymezení podmínek a obsahového zaměření podpory sportovně
talentované mládeže ve věkové kategorii 6 až 19 let s možností rozšíření na věkovou kategorii
až do 23 let. Strukturou podpory je členění dle věkových a výkonnostních aspektů
sportovních talentů. Jedná se o Sportovní střediska (6 až 15 let), Sportovní centra mládeže (15
– 19 až 23 let) Podpora se týká olympijských, ale i neolympijských sportů, které splňují
podmínky sportovní reprezentace.

Charakteristika Programu II
Od roku 2013 došlo ke zpřesnění struktury ve vztahu k věkovým kategoriím. Vymezení se
dotýká Sportovních středisek (dále jen „SpS“) a Sportovních center mládeže (dále jen
„SCM“). Od roku 2013 došlo rovněž ke zpřesnění diferenciace státní podpory péče o
sportovní talenty

Podpora talentované mládeže
Základní strukturální články systému péče o talentovanou mládež tvoří Sportovní střediska
(SpS, dříve sportovní třídy), Sportovní centra mládeže (SCM) a Sportovní školy (gymnázia) a
Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM).
Státní sportovní reprezentace
Centra státní sportovní reprezentace jsou rozdělena dle zabezpečování podmínek na Rezortní
sportovní centra (RSC) Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, dále na Centra sportovní reprezentace sportovních svazů; případně se
jedná i o Vrcholová sportovní centra mládeže (věková kategorie 19 - 23 let).

1.6 Postavení a organizace sportu zdravotně postižených

V souladu s Koncepcí státní podpory sportu v ČR jsou podporovány rovněž sportovní a
pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Stát takto napomáhá
společenské integraci,

rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry,

výchově

k samostatnosti a soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci zdravotních omezení. Sportovní a
pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi jsou prováděny organizovaně i
individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny, výkonnostní i vrcholové a jsou členěny
podle druhu postižení do kategorií v souladu s mezinárodními standardy.
Postavení osob se zdravotním postižením je zakotveno rovněž v doporučení Rady ministrů
pro TV a sport evropských zemí (CDDS), která roku 1987 vydala Evropskou chartu sportu
pro všechny: zdravotně postižené osoby s formulací tří základních doporučení:
-

právo osob s postižením prožívat volný čas dle vlastní volby obsahu a zaměření
pohybových aktivit,

-

právo být veden profesionálně připravenými odborníky,

-

právo vzdělávat se v profesní přípravě v oblasti tělesné výchovy a aplikované tělesné
výchovy.

V ČR byl tento dokument přijat v roce 1993 v souvislosti se vstupem do Rady Evropy
(Válková, 2010).
Sport handicapovaných je chápán jako integrální součást sportovního prostředí ČR, která má
vlastní organizační strukturu (kluby, svazy, střešní organizace). Sportovní svazy, střešní
sportovní organizace a významné sportovní akce sportu handicapovaných jsou pravidelně
součástí státní podpory. Od 70. let dvacátého století se prosazuje v západních zemích a od 90.
let i v českých zemích termín APA (Adapted Pshysical Activity) jako specifický směr v rámci
vědního oboru kinantropologie.
Do organizační struktury sportu handicapovaných patří zejména:
Český paralympijský výbor (ČPV, http://www.paralympic.cz), založený v roce 1994, jehož
hlavním posláním je podpora paralympijského a deaflympijského hnutí a jejich rozvoj v
České republice a který zastřešuje přibližně 18 tisíc sportovců v pěti sportovních svazech.
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS, http://www.caths.cz), která
zabezpečuje rozvoj sportů tělesně handicapovaných občanů všech věkových kategorií i
rozsahu tělesných handicapů.

Unie zdravotně postižených sportovců ČR (UZPS, http://www.uzps.cz), je sdružením
sportovních svazů a federací, členěných podle jednotlivých druhů trvalého zdravotního
postižení, sdružených v Českém paralympijském výboru členstvím řádným nebo
přidruženým.
Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS, http://www.cstps.cz), zřízeným za účelem
provozování tělesné výchovy a sportu tělesně postižených občanů České republiky nebo
cizích státních příslušníků na území ČR, jehož hlavním posláním je podpora a řízení této
činnosti od základních článků svazu až po zajišťování reprezentace ČR na mezinárodním poli.
Česká federace Spastic Handicap o. s. (ČFSH, http://www.spastic.cz), která je členem
mezinárodní organizace CP-ISRA (Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou
mozkovou obrnou. ČFSH je členem Českého paralympijského výboru a součástí Unie
zdravotně postižených ČR a jejím prostřednictvím v České unii sportu (ČUS), od roku 2013 je
členem nově vzniklé mezinárodní federace v boccie BISFed. Členská základna čítá cca 4700
členů, pro které pořádá každoročně akce v různých druzích sportu (i se zahraniční účastí) a
řadu soustředění a kurzů.
Zastřešující organizací na mezinárodní úrovni je Mezinárodní paralympijský výbor, který
vznikl v roce 1988 a je jednou z vůdčích organizací sportu osob se zdravotním postižením
(především tělesným a zrakovým postižením).
Na území Olomouckého kraje působí v oblasti sportu zdravotně postižených několik
sportovních klubů a organizací uvedených v Tabulce 1.

Tabulka 1. Přehled územně-správního rozdělení Olomouckého kraje
Organizace zaměřené na sport zdravotně postižených v Olomouckém kraji
Název sportovního klubu
Počet Druh postižení
Sportovní
členů
zaměření
SK SKIVELO neslyšících Olomouc
245
neslyšící
lyžování, fotbal,
cyklistika, atletika
APA VČAS
250
tělesně postižení,
Boccia, paravoltiž,
zrakově postižení
atletika, vodní
sporty, tanec a
umění, lyžování,
sledge hokej

Sportovní klub tělesně postižených
sportovců Olomouc
Sportovní střelecký klub ELÁN
Olomouc
ZŠ a SŠ CREDO o. p. s.
TREND vozíčkářů

30

tělesně postižení

sportovní střelba

32

tělesně postižení

sportovní střelba

63*

kombinované postižení
vozíčkáři

Školní TV
Volnočasové
aktivity

Vysvětlivky: * … stav 2012

2 SPORT V OLOMOÚCKÉM KRAJI

2.1 Olomoucký kraj
Olomoucký kraj je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno čtyřmi okresy v
západní části Severomoravského kraje a okresem Prostějov v severní části územního
Jihomoravského kraje. Leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také
na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí
s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě
s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí s polskými
vojvodstvími Dolnoslezským a Opolským.

Obrázek 5. Administrativní členění Olomouckého kraje
Olomoucký kraj z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední
Moravy (NUTS 2). Člení se na pět okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk).
Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a jeden Vojenský újezd
Libavá. Mimo okresní města jsou obcemi s rozšířenou působností: Hranice, Konice, Lipník
nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov, Zábřeh.
Tabulka 2. Přehled územně-správního rozdělení Olomouckého kraje
Počet okresů:

5

Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností:

13

Počet správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem: 20
Počet obcí:

399

Z toho měst:

30

Počet vojenských újezdů:

1

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou
Praděd (1492 m. n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká
řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m
n. m.). Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky.

Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 399 obcích, z nichž má 30 obcí přiznaný statut města. V
těchto městech bydlí 56,4 % obyvatel. Krajským městem je statutární město Olomouc, které k
31. 12. 2012 mělo 99 471 obyvatel. K 31. 12. 2012 měl Olomoucký kraj celkem 637 609
obyvatel. Počtem obyvatel na 1 km2 (121,1) se kraj přibližuje průměrné hustotě zalidnění za
celou ČR (133,3 osob na km2).
Tabulka 3. Statistické údaje o Olomouckém kraji
Statistické údaje k 1. 1. 2012
Okresy

Rozloha Počet obyvatel Hustota ob. Počet obcí

Olomouc 1 620

232 032

143

96

Prostějov 777

109 539

141

97

Přerov

845

133 023

157

104

Šumperk

1 313

123 558

94

77

Jeseník

719

40 486

56

24

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami.
Ekonomika hanáckých okresů je více stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní
část okresu Šumperk však bohužel patří k ekonomicky slabším regionům. Na tvorbě hrubého
domácího produktu v České republice se Olomoucký kraj podílel v roce 2012 pouze 4,7 %, v
přepočtu na 1 obyvatele dosahoval jen 77,7 % republikového průměru.
Evropský průzkum – „Názory a postoje Evropanů ke sportu“ (2010)
Eurobarometr publikoval v roce 2010 výsledky z 27 členských států Evropy. Průzkumu se
zúčastnilo 26 788 respondentů, se kterými byl veden osobní rozhovor v jejich domovech.
Výsledky průzkumu prokázaly, že:
(1) 40 % občanů EU provozuje sport alespoň jednou týdně a 65 % se věnuje nějakému druhu
fyzické aktivity,
(2) 6 z 10 respondentů odpovědělo, že sport provozuje pro zlepšení zdraví,
(3) 31% respondentů vnímá sport jako příležitost k zábavě,
(4) 54% občanů si myslí, že místní úřady nabízejí dostatek možností pro fyzické aktivity.

2.2 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v Olomouckém kraji
Aktualizace Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji reflektuje
pochopitelně materiály vztahující se k této problematice v letech 2007 – 2012. Jedná se
zejména o tyto dokumenty:
1. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (2007)
Tento koncepční materiál z roku 2007 se zabýval podmínkami a zabezpečením rozvoje sportu
(školního, závodního, rekreačního, stejně jako přípravy sportovních talentů a sportu zdravotně
handicapovaných občanů) do roku 2011. Tento dokument je v předložené koncepci
aktualizován.
2. Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji (2009)
Jedná se o koncepční studii rodinné politiky odrážející konkrétní podmínky Olomouckého
kraje vytvořená s cílem reagovat na aktuální potřeby občanů. Koncepční dokument obsahuje
závěry analýz a navržená doporučení, zdrojové údaje a argumentace včetně charakteristik a
potřeb rodin v OK, formulace úkolů a priorit pro období 2008 – 2012.
3. Komparativní studie střednědobých záměrů dlouhodobého záměru vzdělávání
Olomouckého kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností (2009)
Cílem této studie byla komparace střednědobých zámětů OK a jednotlivých obcí s rozšířenou
působností za účelem zvýšení absorpční kapacity pro čerpání finančních prostředků
Regionálního operačního programu Střední Morava. Výsledkem komparativní analýzy byl
návrh využití a maximalizace multiplikačního efektu při realizaci priorit OK a jednotlivých
obcí na jeho území a to v oblasti vzdělávání a školství.
4. Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (2009)
Účelem studie bylo zmapování a následné doplnění územně plánovacích podkladů o umístění
dopravní infrastruktury určené k cyklistické dopravě. Cílem bylo zjištění aktuálního stavu sítě
cyklistických tras a cyklostezek v kraji a navržení krátkodobých a dlouhodobých řešení
vedoucích k rozvoji cykloturistiky na území Olomouckého kraje v období let 2009 – 2013 tak,
aby byla zajištěna bezpečnost dopravy cyklistů.

5. Analýza využití sportovních zařízení škol veřejností (2009)
Materiál vytvořený Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy byl vypracován s cílem
poskytnout podkladový materiál pro zvýšení efektivity a synergie při využití zdrojů
intervenčních mechanismů i zdrojů Olomouckého kraje. Analýza mapovala využitelnost
školských sportovních zařízení základních a středních škol v Olomouckém kraji s ohledem na
respektování potřeb vzdělávacích zařízení i potřeb a požadavků široké veřejnosti včetně
možností využitelnosti pro potřeby cestovního ruchu.
6. Socio-ekonomická analýza Olomouckého kraje (2010)
Dokument zpracovaný společností BergmanGroup shrnuje rozsáhlé socio-ekonomické
analýzy a na ně navazující práce, které byly zpracovány jako jeden z přípravných kroků na
aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Souhrn obsahuje kromě
výsledků a závěrů vlastní socioekonomické analýzy také zkrácené výsledky analýzy
veřejných služeb. Materiál navíc uvádí v příslušném kontextu návrh doporučovaných opatření
a veřejných intervencí kraje, které by měly přispět k omezení či odstranění identifikovaných a
analyzovaných problémů.
7. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (2011)
Programový materiál byl zpracován jako hlavní nástroj strategického řízení kraje a uváděl
cíle, které jsou pro rozvoj území nejdůležitější. Jednalo se o základní vodítko ke zpracování
dalších konkrétně zaměřených koncepcí (např. na oblast dopravy, cestovního ruchu, kultury,
zemědělství atd.). Jeho cílem bylo zamezit nekoncepčním řešením v rozvoji kraje, zabezpečit
efektivní a účelnou správu finančních prostředků, zajistit rychlé a transparentní hospodaření s
finančními prostředky kraje, dosáhnout účelnější spolupráce mezi různými subjekty,
organizacemi a odbory krajského úřadu při realizaci projektů s výraznými synergickými
efekty.
8. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2012)
Tento koncepční matriál byl základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující
základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání. Byl zpracováván na základě ustanovení § 9

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), který mimo jiné stanovuje jeho vyhodnocení a nové zpracování
po čtyřech letech. Jeho struktura byla stanovena ustanovením § 1 vyhlášky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2012 vycházel zejména z Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále DZ ČR) zpracovaného
MŠMT a také ze základního strategického dokumentu Olomouckého kraje, Programu rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje 2012 – 2015, v jehož rámci byly mimo jiné definovány
základní strategické směry v oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. vzdělávání.

2.3 Subjekty realizující sportovní aktivity v Olomouckém kraji
Mezi subjekty přímo resp. metodicky řízené a realizující sportovní aktivity v Olomouckém
kraji (dále OK) lze řadit zejména školy a školská zařízení (včetně domů dětí a mládeže a
středisek volného času), obce s rozšířenou působností, sportovní oddíly a kluby.
Tabulka 4. Statistické údaje o Olomouckém kraji (MŠMT a ČSÚ, š. r. 2012/2013)
Základní školy

Kraj (okresy)

Školy Žáci

Střední školy

Učitelé Školy Žáci

Učitelé

OK

299

49 257 3 620

97

30 443 2 745

Jeseník

18

3 172

8

1 731

Olomouc

101

17 897 1 311

35

11 501 1 048

Prostějov

48

8 325

578

17

4 396

402

Přerov

65

9 950

717

21

6 923

627

Šumperk

67

9 913

770

16

5 892

499

244

169

Jak je zřejmé z Tabulky 4, bylo podle údajů MŠMT v Olomouckém kraji ve školním roce
2012/2013 zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení 299 základních škol a 97 středních
škol. Seznam škol a školských zařízení zřizovaných OK k 1. 1. 2014 zahrnuje celkem 115
škol a školských zařízení. Podrobnější statistika počtu základních a středních škol, počtu žáků
a učitelů je uvedena v Tabulce 4 (data pro školní rok 2012/2013 jsou převzata ze Statistické

ročenky Olomouckého kraje zpracované Krajskou správou Českého statistického úřadu v
Olomouci).

2.4 Dotazníkové šetření – analýza výsledků
V rámci analýzy stavu v jednotlivých institucích podílejících se na realizaci sportu
v Olomouckém kraji (OK) byly vypracovány dotazníky pro základní a střední školy na území
OK (Dotazník 1), pro domy dětí a mládeže a středisek volného času (Dotazník 2) a pro obce
s rozšířenou působností (Dotazník 3) zaměřené na zjištění názorů, požadavků a záměrů
jednotlivých subjektů (Dotazníky jsou uvedeny v příloze). V další části předkládáme výsledky
analýzy dotazníků pro jednotlivé subjekty.

2.4.1 Zakladní a strední skoly
Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého
kraje byly osloveny všechny základní a střední školy na území OK a byl jim zpřístupněn
dotazník v elektronické podobě (Dotazník 1). Dotazník vyplnilo celkem 185 škol, z nich 119
základních se 16 522 žáky a 116 středních s 23 223 žáky (na některých školách probíhá jak
základní, tak i střední vzdělávání). Z celkového počtu 396 základních a středních škol OK se
tedy dotazníkového šetření zúčastnilo 46,7 % škol.
Sportovní třídy a třídy s rozšířenou výukou TV
Tabulka 5. Přehled sportovních tříd a tříd s rozšířenou výukou TV
Typ třídy

Počet tříd Počet žáků ve třídách

Sportovní třídy

4

113

Třídy s rozšířenou výukou TV

13

294

Z Tabulky 5 je zřejmé, že zastoupení sportovních tříd a tříd s rozšířenou výukou TV je
poměrně nízké s ohledem na historické i aktuální sportovní úspěchy Olomouckého kraje
v řadě sportů (fotbal, basketbal, hokej, tenis, atletika atd.). Přesnější přehled o rozmístění
základních a středních školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy nabízí Tabulka 6. Detailní
přehled základních a středních škol se sportovním zaměřením ukazuje, že v Olomouckém

kraji chybí zejména sportovní gymnázium, které by umožnilo talentovaným žáků pokračovat
v systematické sportovní přípravě při kvalitním středoškolském vzdělávání.
Tabulka 6. Přehled základních a středních škol se sportovním zaměřením (stav 2012/2013)
Adresa školy dle okresu

Zaměření sportovní třídy

okres Jeseník:
Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

fotbal, klasické lyžování

okres Olomouc:
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33,

atletika, basketbal, fotbal

příspěvková organizace
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1,

judo, volejbal

příspěvková organizace
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8,

lední hokej, plavání

příspěvková organizace
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

s rozšířenou výukou TV ve sportech
aerobik, atletika, baseball, basketbal,
fotbal, házená, judo, kanoistika,
krasobruslení, lední hokej, tanec, tenis,
vodní pólo, volejbal

Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.

profilace tělesná výchova

okres Prostějov:
Základní škola a mateřská škola Jana Železného

atletika

Prostějov, Sídliště svobody 24/79
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

basketbal

Základní škola a mateřská škola Prostějov,

lední hokej, tenis

Melantrichova ul. 60
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

s rozšířenou výukou TV ve sportech
atletika, basketbal, cyklistika, fotbal,
lední hokej, tenis, volejbal

okres Přerov:
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1

fotbal

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

plavání, volejbal

Základní škola a mateřská škola Hranice,

na všestrannou pohybovou průpravu ve

Struhlovsko, příspěvková organizace

sportech atletika, baseball, basketbal,
florbal, golf, házená, ringo, softbal,
volejbal

Základní škola Přerov, Želatovská 8

lední hokej, volejbal

Základní škola Přerov, U tenisu 4

na všestrannou pohybovou průpravu

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická

na tělesnou výchovu

škola, Přerov, Denisova 3
okres Šumperk:
Základní škola Šumperk, Sluneční 38

atletika, baseball, sportovní gymnastika

Sportovní zařízení na základních a středních školách
Tabulka 7. Sportovní zařízení (majetek vlastní resp. svěřený do užívání)
Typ zařízení

Počet

Tělocvična

152

Kryté haly

12

Víceúčelové

87

Stadion

2

Bazén

2

Fitcentra a posilovny

55

Tenisové kurty

38

Tělocvična

152

Kryté haly

12

Víceúčelové

87

Stadion

2

Bazén

2
55

Fitcentra a posilovny
Tenisové kurty

38
0

100

200

Tabulkové i grafické znázornění počtu a struktury sportovních zařízení na sledovaných
školách ukazuje, že zatímco většina škol má k dispozici tělocvičnu (152 ze 185, tedy 82,2 %)
resp. víceúčelovou halu (87 ze 185, tedy 47 %), jsou počty dalších sportovních zařízení nízké.
Tento stav se projevuje také v odpovědích na dotazníkovou otázku, jakou výstavbu
sportovního zařízení školy plánují: 38% škol plánuje výstavbu venkovního hřiště, 21%
plánuje výstavbu dětského hřiště (Tabulka 8).
Tabulka 8. Plánovaná výstavba sportovního zařízení na dotazovaných školách
Bazén

1

Venkovní hřiště
Zimní kluziště
Dětské hřiště

27
2
15

Zařízení

Počet

%

Bazén

1

1%

Venkovní hřiště

27

38 %

Zimní kluziště

2

3%

Dětské hřiště

15

21 %

Ostatní

27

38 %

Odborná kvalifikace vyučujících tělesné výchovy na základních a středních školách
Další část dotazníku byla věnována kvalifikaci vyučujících TV na I. a II. stupni základních
škol a na středních školách. Analýza výsledků ukázala, že nejlepší kvalifikaci (mezi 91 –
100%) mají vyučující TV na středních školách (81 %) a na I. stupni ZŠ (68,4 %), nižší
kvalifikace byla zjištěna na II. stupni ZŠ (40,9 %).
Tabulka 9. Aprobovanost vyučujících TV na školách OK

Aprobovanost

I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ

SŠ

méně než 50% 13 (10,8 %)

6 (27,3 %)

2 (9,5 %)

51 - 70%

13 (10,8 %)

5 (22,7 %)

2 (9,5 %)

71 - 90%

12 (10,0 %)

2 (9,1 %)

0 (0,0 %)

91 - 100%

82 (68,4 %)

9 (40,9 %)

17 (81,0 %)

Zájmové sportovní kroužky na základních a středních školách
Tabulka 10. Počet sportovních kroužků na základních a středních školách
Počet kroužků Počet

%

1-3

105

57 %

4-6

20

11 %

7 a více

7

4%

Neorganizuje

53

28 %

105

1-3

20
7 a více

7
53
0

100

200

Analýza dotazníků ukázala, že na většině sledovaných škol jsou organizovány 1 – 3 sportovní
kroužky (57 %) a 53 škol (28 %) neorganizuje žádný kroužek. Celkový počet zapojených
žáků je 4857, tedy v průměru 13 žáků na kroužek.
Lyžařské kurzy na základních a středních školách
Výsledky dotazníku ukázaly, že ze 185 škol realizuje lyžařské kurzy 167 (90,3 %). Kurzů se
zúčastnilo celkem 5010 žáků, tedy v průměru 30 žáků na kurz.
Výuka plavání na I. stupni ZŠ
Významnou náplní v rámci výuky TV je naučení plavecké dovednosti u žáků základních škol.
Způsob realizace je na jednotlivých školách různý, výsledky dotazníkového šetření shrnuje
Tabulka 11.

Tabulka 11. Způsob realizace výuky na I. stupni ZŠ
Realizace výuky

Počet

%

Plavecká škola

95

85 %

Aprobovaný učitel

16

14 %

Neaprobovaný učitel

1

1%

Tabulka 12. Plavecké školy se sídlem na území Olomouckého kraje
Okres Název

Organizační forma

JE

není žádná

OL

Plavecká škola Olomouc

občanské sdružení

Plavecká škola Litovel

příspěvková organizace města

Plavecká škola Uničov

občanské sdružení

Plavecká škola Přerov

soukromá

Plavecká škola Hranice

soukromá

PŘ

PV

není žádná

ŠU

Plavecká škola Mohelnice

občanské sdružení

Soukromá plavecká škola Zábřeh

soukromá

Plavecká škola Šumperk

zřizovatel město Šumperk

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací poskytnutých plaveckými školami
Výsledky dotazníků ukázaly, že velká většina škol využívá k realizaci výuky plavání služeb
plavecké školy (85 %), celkový počet účastníků výuky plavání byl 5 564.
Přehled počtu plaveckých škol na území Olomouckého kraje je zřejmý z Tabulky 12,
organizační forma je různá, plavecké školy jsou pouze ve třech okresech.
Školní sportovní klub při AŠSK
Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) je multisportovní občanské sdružení,
které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v
celé republice. Dle oficiálních údajů uvedených na webu http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/ je
na území Olomouckého kraje

celkem 143 klubů s 11 572 členy (stav 2014). Dotazníkové šetření na školách a školských
zařízeních Olomouckého kraje přineslo výsledky prezentované v Tabulce 13.

Tabulka 13. Počet školních sportovních klubů (ŠSK) na školách
ŠSK Počet %
Ano

45 24 %

Ne

140 76 %

Výsledky dotazníků ukazují, že pouze na cca ¼ škol je zřízen Školní sportovní klub při
AŠSK, což vyvolává otázku: proč tomu tak je?
Toto zjištění je poněkud v rozporu s údaji uváděnými ve výroční zprávě o činnosti AŠSK
z roku 2012. Zde je uváděn celkový počet školních sportovních klubů na školách a školských
zařízeních 157, tedy 3,5 krát více. Skutečností je, že na dotazníky neodpověděli všechny školy
Olomouckého kraje. Ověření skutečného stavu by vyžadovalo upřesnění a sjednocení
metodiky způsobu zjišťování.
Tabulka 14. Počty ŠSK a jejich členů na jednotlivých typech škol a školských zařízení (2012)

Počet školních sportovních
Základní
klubů (ŠSK)
školy
JE
24
16
Ol
32
19
PŘ
35
19
PV
35
23
ŠU
31
23
Celkem
157
100
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti AŠSK 2012
Okres

Střední
školy
6
13
15
11
7
52

DDM a
SVČ
1
0
1
1
1
4

Jiné
1
0
0
0
0
1

Počet
členů
2 450
1 821
3 467
1 794
3 226
12 758

Prostorové podmínky pro realizaci TV procesu na škole
Důležitým předpokladem pro optimální realizaci vyučovacího procesu tělesné výchovy na
jednotlivých typech škol jsou nepochybně prostorové podmínky. Výsledky dotazníkového
šetření shrnuje Tabulka 15.

Tabulka 15. Hodnocení prostorových podmínek škol pro výuku TV
Počet

%

Ideální

9

5%

Dobré

89

48 %

Dostatečné

50

27 %

Nedostatečné

37

20 %

Hodnocení

Barva

Hodnocení prostorových podmínek pro výuku TV jednotlivými školami ukázalo, že za ideální
je považuje pouze 5% škol. Vysoké procento škol považuje podmínky za dobré (48%), resp.
za dostatečné (27%). Pouze 20% škol považuje podmínky za nedostatečné.

2.4.2 Domy detí a mladeze a strediska volneho casu
Dotazník pro domy dětí a mládeže (DDM) a střediska volného času (SVČ) vyplnilo celkem
14 zařízení. Dotazník cíleně věnován zjištění počtu a typu sportovních zařízení a počtu
návštěvníků (klientů). Analýza výsledků ukázala, že většina školských zařízení je vybaveno

tělocvičnou nebo krytou halou (78,5%). Celkový počet klientů využívajících tato zařízení činí
dle výsledků dotazníků 9952 osob (tedy osob, které tato zařízení navštěvují).
Tabulka 16. Sportovní zařízení v DDM a SVČ (n=14)
Typ zařízení
Tělocvična
Kryté haly
Venkovní hřiště
Stadion
Bazén
Fitcentra, posilovny
Tenisové kurty
Jiné

Počet
10
1
5
0
0
4
0
4

%
71,4%
7,1%
35,7%
0%
0%
28,6%
0%
28,6%

Tabulka 17. Přehled zřizovatelů a počtu sportovních kroužků v DDM a SVČ
Okres
JE
OL
OL
OL
OL
PŘ
PŘ
PŘ
PŘ
PV
PV
ŠU
ŠU
ŠU

Název
SVČ DUHA Jeseník
DDM Litovel
DDM Vila Tereza, Uničov
DDM Šternberk
DDM Olomouc
SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
DDM Kojetín
DDM, ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí
DDM Hranice
DDM ORION Němčice nad Hanou
DDM Sportcentrum Prostějov
DDM Magnet, Mohelnice
SVČ Doris Šumperk
DDM Krasohled Zábřeh

Zřizovatel
Obec
OK
OK
Obec
OK
OK
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
OK
Obec
Obec

Sportovní kroužky
13
3
11
15
14
7
7
14
1
22
39
17
3

2.4.3 Obce s rozsírenou pusobností
Dotazník pro obce s rozšířenou působností byl zaměřen zejména na personální, materiální a
finanční podporu sportu v obcích s rozšířenou působností. Dotazníky vyplnily všechny obce
ze 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Je na úřadu obce pracovník zabývající se oblastí sportu?

Analýza dotazníků ukázala, že 77% obcí má pracovníka zabývajícího se oblastí sportu, jen
jedna z obcí s rozšířenou působností však má pracovníka uvolněného pro tuto oblast.
Tabulka 18. Počet pracovníků obce obcí zabývajících se oblastí sportu
Pracovník Počet %
Ano

10

77 %

Ne

3

23 %

N
e

A
n

Vzdělání pověřeného pracovníka pro sport
Z tabulky 19 je zřejmé, že většina pracovníků zabývajících se v obcích sportem má
vysokoškolské vzdělání (80%), z toho jeden tělovýchovného směru. Ostatní pracovníci mají
středoškolské vzdělání.

Tabulka 19. Struktura vzdělání pracovníků obcí zabývajících se oblastí sportu
Vzdělání Počet

%

VŠ (TV)

1

10 %

VŠ

7

70 %

SŠ

2

20 %

Barva

Je ustanovena komise pro sport?
Ze 13 dotazovaných obcí je v devíti z nich ustavena komise pro sport (69%), čtyři obce
komisi nemají (31%).

Tabulka 20. Komise pro sport v obci
Komise Počet %
Ano

9

69 %

Ne

4

31 %

Zástupci v komisi pro sport
Výsledky uvedené v Tabulce 21 ukazují, že většina členů komisí je uvedena v položce jiné,
což lze vysvětlit tím, že členové komise jsou nominováni politickými stranami.
Tabulka 21. Složení komise pro sport v obci
Zástupci Počet

%

TJ

1

10 %

Škol

0

0%

Ostatní

9

90 %

Je problematika sportu v obci považována za důležitou?
Z Tabulky 22 je zřejmé, že většina obcí (92%) považuje problematiku sportu za důležitou,
v 92% je uváděna důležitost pro všechny obyvatele obce.
Tabulka 22. Důležitost sportu pro obec
Hodnocení

Počet

%

Důležitá pro všechny

12

92 %

Důležitá pro děti a mládež

1

8%

Méně důležitá

0

0

Nedůležitá

0

0

Finanční podpora sportu v obci
Tato otázka směřovala ke způsobu finanční podpory sportu v obci. Z Tabulky 23 je zřejmé, že
forma podpory je různá, nejvíce obcí podporuje sport formou grantů (36,4%), dále
investicemi do budování a oprav (30,3%), výhodným pronájmem zařízení (24,2%) resp.
bezplatným užíváním zařízení (9,1%). Pozitivní zjištění je, že všechny obce sport nějakým
způsobem podporují.

Tabulka 23. Forma finanční podpory
Počet

%

Formou grantů

12

36,4 %

Investicemi do budování a oprav

10

30,3 %

Výhodným pronájmem zařízení

8

24,2 %

Bezplatným užíváním zařízení

3

9,1 %

Není podporován

0

0

Podpora

90
24 %% 36
%
%
30
%

Podpora sportu z rozpočtu obce
Tabulka 24. Procentuální podíl podpory sportu z rozpočtu obce
Podpora Počet

%

Nic

0

0%

Do 5%

12

92 %

Do 10%

1

8%

Do 15%

0

0%

Více

0

0%

DD
Ni
Ví
oo
ce
c
1…
1…
D
o
5…

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že všechny obce realizují finanční podporu,
ponejvíce ve výši do 5% (92% obcí), resp. do 10% (8% obcí).
Očekávaná podpora od Olomouckého kraje
Otázka byla směřována na očekávanou podporu od Olomouckého kraje, výsledky shrnuje
Tabulka 25. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že obce očekávají ponejvíce finanční
podporu (55%), dále podporu metodickou (36%) a poradenskou (9%). Jiné – další –
požadavky na podporu od Olomouckého kraje neformulovala žádná z obcí.
Tabulka 25. Typ podpory od KÚ
Podpora

Počet %

Koncepční

8

36 %

Finanční

12

55 %

Poradenskou 2

9%

Ostatní

0%

0

Za důležitou výstavbu sportovního zařízení v obci je považováno:
Informace o důležitosti výstavby sportovního zařízení v obci jsou značně různorodé, nejvíce
obcí se přiklání k potřebě výstavby cyklostezek (24%), dále sportovní haly (22%) a dětského
hřiště (14%).
Tabulka 26. Důležitá výstavba pro sport v obci
Zařízení

Tělocvičny

2

Počet

%

Tělocvična

2

5%

Sportovní hala

8

22 %

Bazénu/aqvapark
u

4

Bazén/akvapark

4

11 %

Zimního stadionu

4

Zimní stadion

4

11 %

Dětské hřiště

5

14 %

Cyklostezky

9

24 %

Ostatní

5

14 %

Sportovní haly

8

Dětského hřiště

5

9

Cyklostezek
Ostatní

5
0

Vybavenost obce sportovním zařízením
Tabulka 27. Struktura sportovních zařízení v obcích
Zařízení

Počet Zařízení

Počet

Venkovní hřiště

220

Zimní stadion

6

Tělocvična

129

Tenisový kurt

151

Koupaliště a bazény

27

Kuželky, bowling

35

Stadion

21

Lyžařské vleky

3

Kryté haly

25

Fitcentra, posilovny

74

Je v obci zajištěna správa a údržba sportovních zařízení?

5

10

Z dotazníků vyplývá, že většina obcí (62%) nezajišťuje správu a údržbu sportovních zařízení.
Tabulka 28. Organizace pro správu a údržbu v obci
Organizace Počet %
Ano

5

38 %

Ne

8

62 %

An
o
Ne

3 FINANCOVÁNÍ SPORTÚ V ČR
V dubnu 2009 byla MŠMT zveřejněna „Analýza financování sportu v České republice“.
Materiál se věnuje významu sportu ve společnosti, porovnání státních výdajů do oblasti sportu
v letech 1989 až 2008, srovnání financování sportu v zemích EU a vlivu sportu na státní
rozpočet.
Analýza je veřejně dostupným materiálem a poukazuje na sestupný trend ve státní podpoře
sportu, kde z původních 0,65% státního rozpočtu v roce 1989 klesla úroveň podpory na
současných 0,24% státního rozpočtu. Srovnání se zeměmi EU řadí ČR mezi státy s nejmenší
podporou sportu. Analýza konstatuje, že sport jako ekonomické odvětví přináší do státního
rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu prostřednictvím dotací získává. Tento
přebytek je vyčíslen v rozpětí 1,1 až 3,7 mld. Kč.

Obrázek 6. Definice a rozdělení rolí jednotlivých subjektů zapojenými do řízení a koordinace
sportu v ČR
Finanční prostředky jsou členěny podle charakteru zdroje na finanční prostředky státního
rozpočtu poskytované prostřednictví MŠMT (dotační politika určená na podporu činnosti
sportovního prostředí, zejména občanských sdružení, s rozpětím od 1,9 mld. Kč do 2,5 mld.
Kč) a na finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím rozpočtu krajů a
obcí (dislokace a objem pro oblast sportu je stanoven rozhodováním jednotlivých samospráv).
Dále na finanční prostředky ze zisku Sazka a.s. (podpora akcionářů sázkové a loterní
společnosti, finanční objem je závislý na hospodaření akciové společnosti a závazcích
souvisejících s výstavbou sportovní arény v Praze). Důležité jsou také vlastní finanční
prostředky občanských sdružení (členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních akcí, resp. z
vedlejší hospodářské činnosti, objem souvisí s interními organizačními předpisy občanského
sdružení, stanovení výše členských příspěvků, atp.) a finanční prostředky získané na základě
smluvních vztahů (od sponzorů apod., objem není možné vyčíslit, neexistují relevantní
podklady).
Jako příklad struktury finanční podpory státní sportovní reprezentace uvádíme běžné výdaje
jednotlivých složek podílejících se na zabezpečení státní reprezentace v roce 2012 (Tulis,
2013).

Obrázek 7. Struktura podpory sportu v oblasti státní sportovní reprezentace v roce 2012

3.1 Finanční prostředky poskytované státem
Podle materiálu MŠMT „Koncepce státní podpory sportu v ČR“ z roku 2011 dosáhly finance
v českém sportu na historické minimum za posledních dvacet let. Tento fakt byl částečně
kompenzován skutečností, že po roce 1990 se výrazně snížila porodnost a počet sportovců
z řad talentované mládeže poklesl v řádech desítek procent. Počínaje rokem 2002 se tento
trend obrátil a již od roku 2009 můžeme očekávat výrazný nárůst sportující mládeže, a to o
28% do roku 2014. Vzhledem ke stavu veřejných financí je zřejmé, že financování sportu je
třeba zajistit i z jiných zdrojů.
Rozdílnost v uspokojování požadovaných potřeb je silně omezena možnostmi státního
rozpočtu a schváleným finančním objemem pro oblast sportu. Přitom požadavky na podporu
sportu nejsou dlouhodobě uspokojovány zejména u programu zabezpečující údržbu a provoz.
Cílem nové legislativy v oblasti sportu je zajistit finanční objem ze státního rozpočtu v takové
míře, aby pokryl cíle a podpory sportu a kompenzovat ji ve větším rozsahu daňovými
úlevami. Ve větší míře přihlížet k potřebám sportovního prostředí při zpracování návrhů
ekonomických a daňových zákonů, zajistit povinnost revitalizace a rekonstrukce zastaralých
sportovních zařízení v majetku státu, krajů a obcí, umožnit jejich širší využití zejména pak
školních zařízení a poskytnout daňové úlevy sponzorům, kteří se podílejí na vícezdrojovém

financování sportovního prostředí. Součástí financování ze státního rozpočtu bude
i zabezpečení nové organizační struktury sportovní reprezentace.
Financování sportu se i nadále bude uskutečňovat dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím veřejně vyhlášených programů.
Programy budou vypracovány pro oblast „Státní sportovní reprezentace“ a oblast „Všeobecné
sportovní činnosti“, včetně programového financování EDS/SMVS (tj. informační systém
programového financování).
Vnitřní členění se uskuteční ve vazbě na obsahové zaměření podpory sportu na:


Program podpory „Sportovní reprezentace ČR“ (sportovní svazy na Rezortní sportovní

centra; na Ostatní záležitosti – např. účast na OH, Univerziádách, zdravotní zabezpečení
sportovců, významné akce, oblast zdravotně handicapovaných sportovců).


Program podpory systému „Sportovně talentované mládeže“ (oblast Sportovních

středisek; Sportovních center mládeže, Vrcholových sportovních center mládeže)


Program podpory „Všeobecné sportovní činnosti“ (oblast všeobecné sportovní

činnosti; sportu na školách a sport handicapovaných sportovců)


Program podpory „Údržby a provozu“ sportovních zařízení (oblast sportovního

prostředí, oblast sportovní reprezentace)


Programové financování EDS/SMVS (oblast sportovního prostředí, oblast sportovní

reprezentace)
Při financování sportu spolupracovat s orgány vyšších územních správních celků a samospráv
a vytvářet programy s jejich finanční spoluúčastí jak neinvestičního, tak i investičního
charakteru. Dosáhnout tím efektivnějšího rozvoje podpory sportovní činnosti v regionech.
V zákoně o státním rozpočtu iniciovat výdajový blok v oblasti podpory sportu jako vázané
výdaje v oblasti neinvestičních prostředků, ale i na podporu programového financování
sportovních zařízení. U tohoto závazného ukazatele vypracovat možnost využití finančních
prostředků získaných z daňového výnosu, zejména loterijních a sázkových subjektů.

3.1.1 Gymnazia se sportovní prípravou
Olomoucký kraj podporuje v rámci kompetence zřizovatele vznik a otevření sportovních tříd
na tzv. Gymnáziu se sportovní přípravou dle Rámcového vzdělávacího programu pro
gymnázia se sportovní přípravou. Zejména pak ve sportech, které mají na území

Olomouckého kraje svou historii a tradici jako je např. fotbal, lední hokej, atletika, házená,
basketbal, běžecké a sjezdové lyžování, plavání, cyklistika, volejbal, veslování apod.
Vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se uskutečňuje v
oborech gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
V souladu se školským zákonem je vydán pro každý obor rámcový vzdělávací program, tzn.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP).
Vzhledem k tomu, že se na nižším stupni víceletých gymnázií se sportovní přípravou realizuje
základní vzdělávání, a žáci zde vzdělávaní tak plní povinnou školní docházku, řídí se
vzdělávání na nižším stupni víceletých gymnázií se sportovní přípravou Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia se sportovní přípravou se vztahuje pouze na vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích se
sportovní přípravou a na vzdělávání na vyšším stupni víceletých gymnázií se sportovní
přípravou. Přehled rozdělení státního rozpočtu určených pro financování gymnázií se
sportovní přípravou pro rok 2013 dle jednotlivých položek je uveden v tabulce 29 (SG Praha
7 ukončilo činnost březnu 2013).
Z Tabulek 29 a 30 vyplývá, že ze 14 krajů je v jedenácti z nich zřízeno v současné době 16
gymnázií se sportovní přípravou, v Olomouckém kraji však – přes nesporně vysokou úroveň
dosahovaných výsledků v řadě sportů  žádné.
Tabulka 29. Financování gymnázií se sportovní přípravou v roce 2013

1
2
3
4
5
6
7
8

Kraj

Gymnázium

Praha

Praha 7
Praha 10
Kladno
České
Budějovice
Vimperk
Plzeň
Jilemnice
Jablonec n.
Nisou
Pardubice
Brno
Zlín
Ostrava
Vrbno p.
Pradědem
Nové Město

Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Liberecký

9
10
11
12
13

Pardubický
Jihomoravský
Zlínský
Moravskoslezský

14

Vysočina

Rozpočet
celkem
246,6
4 857,9
5 058,8
5 174,9

43 205,0
42 533,0
Platy
95,9
2 910,0
3 018,0
3 060,0

672,0
OON
68,0
0,0
100,0
70,0

14 689,0
Pojistné
55,7
989,3
1 060,1
1 064,1

425,0
FKSP
1,6
28,6
30,7
30,8

11 681,0
ONIV
25,4
930,0
850,0
950,0

2 129,9
4 952,4
3 881,6
5 391,7

1 292,3
3 100,0
2 360,0
3 266,0

30,0
80,0
60,0
32,0

449,6
1 081,1
822,8
1 121,3

13,0
31,3
23,8
32,4

345,0
660,0
615,0
940,0

6 803,4
8 827,7
4 035,6
10 493,7
1 777,0

4 090,0
5 379,0
2 460,0
6 433,0
1 018,8

82,0
0,0
0,0
50,0
31,0

1 418,4
1 828,8
836,4
2 204,1
356,9

41,0
52,9
24,2
63,8
10,3

1 172,0
1 567,0
715,0
1 742,8
360,0

6 803,4
8 827,7
4 035,6
12 270,7

1 521,3

916,0

35,0

323,3

9,4

237,6

4 427,0

Kraje
celkem
5 104,5
5 058,8
7 304,8

4 952,4
9 273,3

15
16 Ústecký
Rezerva

n. M.
Jihlava
Most

CELKOVÝ ROZPOČET

2 905,7
1 941,8
0,0

1 960,0
1 174,0
0,0

0,0
34,0
0,0

666,4
410,7
0,0

19,3
11,9
0,0

260,0
311,2
0,0

1 941,8
0,0

70 000,0

42 533,0

672,0

14 689,0

425,0

11 681,0

70 000,0

Tabulka 30. Sportovní gymnázia – (obor vzdělání „gymnázium se sportovní přípravou“)
v roce 2014
Gymnázium
1. Praha 10
2. Brno
3. České
Budějovice
4. Jablonec nad
Nisou
5. Jilemnice
6. Kladno
7. Most
8. Nové Město na
Moravě
9. Ostrava
10. Pardubice
11. Plzeň
12. Vimperk
13. Bruntál
14. Zlín
15. Jihlava

Sporty
atletika, basketbal, plavání, triatlon, volejbal
atletika, basketbal, gymnastika, plavání, tenis, volejbal,triatlon
atletika, basketbal, bojové sporty,florbal,,gymnastika, házená,
kanoistika, plavání, tenis, volejba(fotbal -záměr)
atletika, basketbal,biatlon, cyklistika, lyžování, tenis, volejbal

Počet
5
7
12

atletika, biatlon, běh na lyžích, severská kombinace,skoky na
lyžích,sjezdové lyžování,snowboarding
atletika, judo, lední hokej, plavání, volejbal
atletika, basketbal, házená, tenis, volejbal,lední hokej
biatlon, lyžování, rychlobruslení

7

atletika, basketbal, gymnastika (mod. a sport.), judo, plavání,
volejbal
atletika, basketbal, házená, kanoistika, plavání, triatlon,
veslování
atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal
cyklistika, běh na lyžích, snowboarding
biatlon, cyklistika, lyžování
atletika, basketbal, házená, plavání, volejbal
atletika, basketbal, plavání, volejbal

7

7

5
6
3

7
6
3
3
5
4

3.2 Finanční prostředky poskytované krajskými samosprávami
Sport a pohybové aktivity občanů musí být samozřejmou součástí politiky, organizační a
rozpočtové struktury krajů, stejně jako měst a obcí. Tato úloha bude posílena legislativně
ošetřenou delimitací určitých účelových prostředků MŠMT do úrovně krajů s určenou
spoluúčastí vlastního financování z krajů. Zejména v oblasti všeobecné sportovní činnosti,
investic do sportovní infrastruktury a údržby a provozu sportovních zařízení. Tento postup

umožní rozšiřovat nabídku programů diferencovaných podle skupin populace, podporovat
odbornou přípravu dobrovolníků a činnost občanských sdružení.
Cílem je také nasměrovat zájem krajů na propagaci zdraví prostřednictvím osvětových kampaní
s využitím sportu a sportovních akcí. Důraz musí být kladen na celoživotní pohybové aktivity
s pozitivním zdravotním účinkem a trvalejším vlivem na životní styl občanů.
Kraje, obce i města musí být aktivnější v procesu získávání mladé generace pro sport a
pohybové aktivity, zejména pro pravidelnou sportovní činnost. Zřizovatelé základních a
středních škol musí být motivováni zlepšit kvalitu sportovních zařízení pro školní sport a ve
skladbě vzdělávacích programů následovat evropské trendy a doporučení.
V rozpočtu krajů, měst a obcí není žádná přímá položka na financování sportu. Ačkoli zákon
č.115/2001 Sb., ukládá kraji, městům a obcím, v rámci jejich rozpočtů, péči o rozvoj sportu na
jejich území, není tato činnosti nikterak kvantifikována. Je potřeba jasně definovat a
z hlediska státní politiky ve sportu koordinovat, jaké sporty budou významněji preferovány
v rámci jednotlivých krajů, měst a obcí. Sportovní odvětví je potřeba vybírat v návaznosti na
přírodní podmínky, infrastrukturu a historii sportů v místě.
Kraje, města a obce jsou zároveň zodpovědné za financování sportovních zařízení a jejich
činnost v oblasti sportu pro všechny a tuto zodpovědnost je potřeba jasně definovat.
Z tohoto hlediska je zajímavé posouzení finančních prostředků směřovaných do oblasti sportu
v letech 2012 – 2014 v jednotlivých krajích (kapitola sportu a cestovního ruchu-granty do
sportu, významné akce, činnost mládeže, mimořádné dotace do sportu a volného času, krajské
olympiády dětí a mládeže).

Tabulka 31. Přehled finančních prostředků jednotlivých krajů ČR do oblasti sportu v letech
2012 - 2014
Kraj
PHA
STČ
JHČ
PLK
KVK
ULK
LBK
KHK
PAK
VYS
JHM

2012
120 000 000
97 130 000
19 400 000
28 900 000
12 900 000
12 800 000
36 000 000
14 428 200
11 709 700
41 379 233
45 927 000

2013
330 000 000
18 600 000
24 000 000
23 540 000
11 618 000
6 700 000
24 000 000
13 110 200
11 020 000
44 315 500
44 383 000

2014
350 000 000
29 100 000
17 700 000
6 255 000
15 175 000
9 200 000
7 000 000
12 265 000
10 020 000
48 436 000
22 000 000

OLK
ZLK
MSK
CELKEM

64 454 000
26 140 000
28 000 000
559 168 133

49 343 800
31 935 000
39 000 000
671 565 500

32 700 000
20 707 000
35 000 000
615 558 000

Vysvětlivky: 2012 – 2013… schválené rozpočty do sportu včetně finančních prostředků
ostatních odborů a rezervy hejtmanů
2014 … schválené rozpočty do sportu

Obrázek 8. Grafické znázornění objemu finančních prostředků směřovaných do oblasti sportu
v letech 2012 – 2014 v jednotlivých krajích.
Z tabulky 31 a z obrázku 8 je zřejmé, že Olomoucký kraj patří mezi kraje s nejvyšší podporou
sportu (s výjimkou Prahy), nicméně je zřejmý trvalý pokles finančních prostředků směřovaných
do sportu v OK v období let 2012 – 2014.

3.3 Finanční prostředky poskytované Olomouckým krajem

Olomoucký kraj je významným poskytovatelem finanční podpory sportu, v následujících
tabulkách je prezentována struktura a charakteristika finančních prostředků poskytovaných
v letech 2006 – 2014.
Jedná se o tyto dotační tituly:


Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů



Příspěvky na podporu sportu - Program I, Program II



Neinvestiční příspěvky do 20, 25* a 30** tisíc Kč



Významné projekty Olomouckého kraje“ (VPOK).

PŘÍMÁ PODPORA VRCHOLOVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ

Tabulka 32. Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů na území OK
Sport
fotbal
lední hokej
házená
lední hokej
házená
házená
basketbal
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
tenis
tenis
alpské
lyžování
klasické
lyžování
box
lední hokej
basketbal
Celkem

Název žadatele
Úroveň soutěží
SK Olomouc Sigma
1. liga
HC Olomouc
1. liga
TJ Sokol Přerov
Extraliga ČR v házené
Handball Club
Hokej Šumperk 2003 1. liga
Dámský HK
Mezinárodní liga
Zora Olomouc
házené WHIL
TJ Cement Hranice
Extraliga
Orli Prostějov o.s.
Mattoni NBL
SK UP Olomouc
Extraliga
TJ Sokol Šternberk
Extraliga
VK Prostějov
Extraliga
Přerovský volejbalový Extraliga žen ve
klub o.s.
volejbale
Tenisový klub
Tenisová extraliga
Prostějov
družstev
TK PRECHEZA Přerov Tenisová extraliga
o.s.
družstev
SKI KLUB Šumperk Vrcholoví sportovci

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,00 2,00 2,30 2,30 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00
1,50 1,50 1,75 1,70 1,60 1,50 1,50 1,30 1,20
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,45 1,45 1,30 1,00

Fenix Ski Team Jeseník Sportovci klasického
lyžování
DTJ Prostějov
Extraliga
HK Jestřábi Prostějov 2. liga
SK UP Olomouc
2. basketbalová liga
žen

0,50 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55 0,50 0,50

1,00 1,00 1,30 1,00 1,00 0,80 1,00 0,90 0,80
2,00 2,00 2,30 2,30 1,90 1,80 1,80 1,60 1,50
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
2,00

1,75
2,00
1,75
0,00
0,00
1,75

1,50
2,30
1,50
0,00
1,50
1,50

1,70
1,80
1,70
0,00
1,70
1,70

1,50
1,60
1,50
1,50
1,90
1,50

1,45
1,55
1,45
1,45
1,85
1,45

1,45
1,55
1,45
1,45
1,90
1,45

1,30
0,70
1,30
1,30
1,90
1,30

1,40
1,40
1,30
1,30
1,80
1,30

2,00 2,25 2,30 2,30 2,20 2,10 2,30 2,40 2,30
1,50 1,75 1,75 2,00 1,80 1,75 1,75 1,60 1,60
1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 0,95 0,95 0,85 0,80

0,50 0,60 0,60 0,80 0,75 0,80 0,80 0,70 0,70
1,00 1,00 1,30 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 1,75 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00 22,95 24,75 24,30 24,00 23,00 23,45 20,95 20,90

Vysvětlivky: údaje v jednotlivých letech 2006 – 2014 jsou uváděny v milionech Kč

Z celkového přehledu finančních prostředků investovaných v rámci dotačního titulu Přímá
podpora vrcholových sportovních oddílů na území OK je zřejmé, že od nejvyšší dotační
částky v roce 2008 (24,75 mil. Kč) dochází v dalších letech k postupnému poklesu až na
částku 20,90 mil. Kč v roce 2014 (pokles o 15,6%).

PŘÍSPĚVKY NA PODPORU SPORTU


PROGRAM I – PODPORA CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI



PROGRAM

II

–

PODPORA

SPORTOVNÍCH

AKCÍ

REGIONÁLNÍHO

CHARAKTERU

PROGRAM I – PODPORA CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Tabulka 33. Charakteristika finanční podpory poskytované Olomouckým krajem z dotačního
titulu Příspěvky na podporu sportu - Program I
Rok

Počet žádostí

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem
Průměr

163
287
280
364
391
448
391
447
2 771
346,4

Počet
(PP)
127
241
254
302
317
358
323
304
2 226
278,3

Podíl podpořených
projektů (CPŽP)
77,91
83,97
90,71
82,97
81,07
79,91
82,61
68,01
80,9

Celková výše
(PFP)
5 755 000
7 810 000
9 933 000
12 580 000
11 207 000
11 550 000
11 017 000
10 030 000
79 882 000
9 985 250,0

Vysvětlivky:
Počet PP … podpořených projektů
Podíl podpořených projektů CPŽP … na celkovém počtu žádostí o podporu (v %)
Celková výše PFP … poskytnutých finančních prostředků za 2006 - 2013 (v mil. Kč)
Průměrná výše PFP … poskytnutých finančních prostředků na 1 podpořený projekt

Průměrná výše
(PFP)
45 315
32 407
39 106
41 656
35 353
32 263
34 108
32 993
36 650,1

Grafické znázornění vývoje finanční podpory poskytované OK z dotačního titulu Příspěvky
na podporu sportu - Program I v letech 2006 – 2013 ukazuje nárůst do roku 2009 a následný
mírný pokles do roku 2013.

Obrázek 9. Celková výše finanční podpory OK z titulu Příspěvky na podporu sportu Program I (2006 až 2013)

PROGRAM

II

–

PODPORA

SPORTOVNÍCH

AKCÍ

REGIONÁLNÍHO

CHARAKTERU
Tabulka 34. Charakteristika finanční podpory poskytované Olomouckým krajem z dotačního
titulu Příspěvky na podporu sportu - Program II

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem
Průměr

Počet žádostí
76
106
100
112
134
153
139
177
997
124,6

Počet
(PP)
40
39
31
26
35
49
57
57
334
41,8

Podíl podpořených
projektů (CPŽP)
52,63
36,79
31,00
23,21
26,12
32,03
41,01
32,20
34,4

Celková výše
(PFP)
1 175 413
1 110 000
975 000
850 000
860 000
1 517 000
1 900 000
1 620 000
10 007 413
1250926,6

Průměrná výše
(PFP)
29 385
28 462
31 452
32 692
24 571
30 959
33 333
28 421
29 909,4

Vysvětlivky:
Počet PP … podpořených projektů
Podíl podpořených projektů CPŽP … na celkovém počtu žádostí o podporu (v %)
Celková výše PFP … poskytnutých finančních prostředků za 2006 - 2013 (v mil. Kč)
Průměrná výše PFP … poskytnutých finančních prostředků na 1 podpořený projekt

Grafické znázornění vývoje finanční podpory poskytované OK z dotačního titulu Příspěvky
na podporu sportu - Program II v letech 2006 – 2013 ukazuje pokles do roku 2010 a následný
vzestup v letech 2011 až 2013 s maximem v roce 2012.

Obrázek 10. Celková výše finanční podpory OK z titulu Program II (2006 – 2013)

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY DO 20, 25 a 30 TISÍC Kč
Tabulka 35. Charakteristika finanční podpory poskytované Olomouckým krajem z dotačního
titulu „Neinvestiční příspěvky do 20, 25* a 30** tisíc Kč“
Rok
2006
2007
2008
2009*
2010*
2011*
2012**
2013*

Počet žádostí
295
304
365
372
386
413
451
417

Počet
(PP)
152
183
240
263
281
338
266
273

Podíl podpořených
projektů (CPŽP)
51,53
60,20
65,75
70,70
72,80
81,84
58,98
65,47

Celková výše
(PFP)
2 913 880
3 567 367
4 646 411
6 228 399
6 795 890
8 137 408
6 357 000
5 843 800

Průměrná výše
(PFP)
19 170
19 494
19 360
23 682
24 185
24 075
23 898
21 406

Celkem
Průměr

3 003
375,4

1 996
249,5

65,9

44 490 155
5 561 269,4

21 908,8

Vysvětlivky:
Počet PP … podpořených projektů
Podíl podpořených projektů CPŽP … na celkovém počtu žádostí o podporu (v %)
Celková výše PFP … poskytnutých finančních prostředků za 2006 - 2013 (v mil. Kč)
Průměrná výše PFP … poskytnutých finančních prostředků na 1 podpořený projekt

Grafické znázornění vývoje finanční podpory poskytované OK z dotačního titulu
„Neinvestiční příspěvky“ v letech 2006 – 2013 ukazuje plynulý nárůst poskytovaných
prostředků do roku 2011 a následný pokles v letech 2012 a 2013.

Obrázek 11. Celková výše finanční podpory OK z titulu Neinvestiční příspěvky (2006 –
2013)

VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Tabulka 36. Charakteristika finanční podpory poskytované Olomouckým krajem z dotačního
titulu „Významné projekty Olomouckého kraje“ (VPOK)
Rok

Počet žádostí

2006
2007

36
52

Počet
(PP)
25
36

Podíl podpořených
projektů (CPŽP)
69,44
69,23

Celková výše
(PFP)
19 429 000
29 483 000

Průměrná výše
(PFP)
777 160
818 972

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Celkem
Průměr

60
74
62
70
73
69
496
62,0

50
56
45
49
49
46
356
44,5

83,33
75,68
72,58
70,00
67,12
66,67
71,8

46 745 000
33 534 400
11 800 000
25 950 000
20 730 000
9 900 000
197 571 400
24 696 425,0

934 900
598 829
262 222
529 592
423 061
215 217
569 994,1

Vysvětlivky:
Počet PP … podpořených projektů
Podíl podpořených projektů CPŽP … na celkovém počtu žádostí o podporu (v %)
Celková výše PFP … poskytnutých finančních prostředků za 2006 - 2013 (v mil. Kč)
Průměrná výše PFP … poskytnutých finančních prostředků na 1 podpořený projekt

Grafické znázornění vývoje finanční podpory poskytované OK z dotačního titulu „Významné
projekty“ v letech 2006 – 2013 ukazuje plynulý nárůst poskytovaných prostředků do roku
2008 a následný pokles do roku 2013 s výrazným propadem v roce 2010.

Obrázek 12. Celková výše finanční podpory OK z titulu Významné projekty (2006 – 2013)

CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTU KRAJE OLOMOUCKÉHO
(CISKO)

Další prostředky investované Olomouckým krajem do oblasti sportu jsou směřovány do
podpory talentované mládeže. Za tím to účelem bylo zřízeno v roce 2007 Centrum
individuálních sportů kraje Olomouckého (CISKO, o.s., www.cisko.cz) jako centrum pro
podporu a rozvoj individuálních sportů na vrcholové úrovni s cílem dosahování vynikajících
výsledků reprezentujících Olomoucký kraj. Podpora centra se zaměřuje zejména na sportovní
přípravu mladých talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie dosahujících
vynikajících výsledků, zařazených do státní sportovní reprezentace (zejména v olympijských
sportech). Na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje je smluvně zajištěno financování
CISKO z prostředků Olomouckého kraje. Finanční prostředky poskytnuté CISKO v letech
2007 – 2014 jsou prezentovány v Tabulce 37.
Tabulka 37. Finanční prostředky poskytnuté Centru individuálních sportů kraje Olomouckého
(CISKO)
Finanční prostředky poskytnuté CISKO
Roky

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CISKO 1,00

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Vysvětlivky: údaje v letech 2007 – 2014 jsou uváděny v milionech Kč

3.4 Finanční prostředky poskytované obcemi s rozšířenou působností
Finanční podpora sportu na úrovni obcí s rozšířenou působností, kterých je na území
Olomouckého kraje celkem 13

je nezbytným doplňkovým zdrojem rozvoje sportu na

regionální úrovni. V Tabulce 38 a v grafickém znázornění (Obrázky 13 a 14) je prezentován
přehled finančních prostředků poskytovaných jednotlivými obcemi s rozšířenou působností
v letech 2012 a 2013. Podrobnější analýza směřování finančních prostředků poskytovaných
na sport na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností je dále prezentována v Tabulkách
39 – 64. Celkový tabulkový přehled finančních prostředků poskytovaných na tělovýchovu a
zájmovou činnost obcemi s rozšířenou působností je doplněn grafickým znázorněním. Je třeba
podotknout, že v Tabulce 38 jsou prezentovány počty obyvatel na celém území třinácti obcí
s rozšířenou působností.

Tabulka 38. Finanční prostředky poskytované na tělovýchovu a zájmovou činnost obcemi
s rozšířenou působností (počet obyvatel na území obcí s rozšířenou působností)
Město

2012 (Kč)

2013 (Kč)

Obyvatelé 2013

Poměr F/O

Hranice

20 182 030

11 753 014

34 622

339,5 Kč

Olomouc

121 545 000

121 353 000

162 136

748,5 Kč

Šternberk

5 184 580

5 158 340

23 657

218,1 Kč

Jeseník

8 286 710

10 191 852

40 189

253,6 Kč

Konice

905 550

457 101

11 049

41,4 Kč

Lipník n. B.

1 199 010

1 916 146

15 379

124,6 Kč

Litovel

11 196 573

30 372 511

23 727

1280,0 Kč

Mohelnice

16 065 000

9 200 000

18 645

493,4 Kč

Prostějov

29 711 610

27 877 900

98 297

283,6 Kč

Přerov

61 584 950

55 278 407

82 661

668,7 Kč

Šumperk

20 162 990

24 316 167

70 838

343,3 Kč

Uničov

20 130 090

17 170 038

22 747

754,8 Kč

Zábřeh

6 704 141

8 874 585

33 662

263,6 Kč

637 609
49 046,8

5 813,10 Kč
447,2

Celkem
Průměr

322 858 234 323 919 061
24 835 248,8 24 916 850,8

Vysvětlivky:
Zdroj … Odbor školství Olomouckého kraje a Statistická ročenka Olomouckého kraje 2013
Poměr F/O … poměr finančních prostředků na počet obyvatel v obcích s rozšířenou působností v roce 2013

Z Tabulky 38 a grafického znázornění (Obrázky 13 a 14) je zřejmé, že v absolutních
hodnotách poskytuje nejvíce finančních prostředků statutární město Olomouc, nejméně pak
Konice. V poměru finančních prostředků na počet obyvatel v obcích s rozšířenou působností
v roce 2013 poskytlo nejvíce město Litovel (tento údaj je však poněkud zkreslen rozsáhlou
rekonstrukcí koupaliště), nejméně Konice.

Obrázek 13. Grafické znázornění celkového objemu finančních prostředků směřovaných do
oblasti sportu v letech 2012 – 2013 obcemi s rozšířenou působností.

Obrázek 14. Grafické znázornění poměrného objemu finančních prostředků směřovaných do
oblasti sportu na počet obyvatel v roce 2013 obcemi s rozšířenou působností.

V následujících tabulkách jsou prezentovány jednak celkové přehledy finančních prostředků
poskytovaných na sport v obcích s rozšířenou působností a dále přehledy rozdělení
provozních a investičních finančních prostředků obcí v letech 2012 – 2013.

HRANICE
Tabulka 39. Hranice – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
HRANICE
Tělovýchova a zájmová činnost:

2 012
2 013
20 182 030
11 753 014
z toho
z toho
Tělovýchova:
15 505 360
z toho
6 810 562
z toho
Ostatní tělovýchovná činnost
15 447 040
6 810 562
Sportovní zařízení v majetku obce
58 320
0
z toho
z toho
Zájmová činnost a rekreace:
4 676 670
z toho
4 942 450
z toho
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3 047 000
3 759 140
Využití volného času dětí a ml.
1 629 670
1 183 310

Přehled rozdělení provozních a investičních finančních prostředků na území obce s rozšířenou
působností Hranice v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních
projektech je obsahem Tabulky 40.
Tabulka 40. Hranice – přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
5 877 610
9 627 750
5 676 935
1 133 627
Ostatní tělovýchovná činnost 5 819 287*** 9 627 750
5 676 935*** 1 133 627
Sportovní zař. v majetku obce 58 320**
0
0**
0
Zájmová činnost a rekreace: 4 255 630
421 040
4 183 310
759 140
Ostatní zájm. čin. a rekreace 3 047 000** 0
3 000 000** 759 140**
Využití volného času dětí a ml. 1 208 630** 421 040**
1 183 310** 0
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 3 170 592 Kč, akce 308 000 Kč)
* 2013 (činnost 2 951 572 Kč, akce 354 000 Kč)
** vybudování a provoz ledové plochy, provoz fotbalového a atletického areálu, areálu Valšovice, veřejná
sportoviště na sídlištích, akce Sportovec roku
** provoz a investice do Aquaparku Plovárna Hranice
** provoz a investice DDM a ostatních zařízení volného času

OLOMOUC
Tabulka 41. Olomouc – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
OLOMOUC
Tělovýchova a zájmová činnost:

2 012
2 013
121 545 000
121 353 000
z toho
z toho
Tělovýchova:
132 609 000
z toho
119 466 000
z toho
Ostatní tělovýchovná čiinost
39 472 000
33 344 000
Sportovní zař. v majetku obce
93 137 000
86 122 000
z toho
z toho
Zájmová činnost a rekreace:
858 000
z toho
1 887 000
z toho
Ostatní zájm. čin a rekreace
858 000
1 887 000
Využití volného času dětí a ml.
Přehled rozdělení provozních a investičních finančních prostředků na území obce s rozšířenou
působností Olomouc v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních
projektech je obsahem Tabulky 42.

Tabulka 42. Olomouc - přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
120 687 000 11 922 000 111 561 000 7 905 000
Ostatní tělovýchovná činnost 39 472 000*
0
33 344 000*
0
Sportovní zař. v majetku obce 81 215 000** 11 922 000** 78 217 000** 7 905 000**
Zájmová činnost a rekreace:
858 000
0
1 887 000
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace 858 000
0
1 887 000
0
Využití volného času dětí a ml.
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 39 472 000 Kč)
* 2013 (činnost 33 344 000 Kč)
** provoz zimního a plaveckého stadionu, Aquaparku
** investice TJ Lokomotiva Olomouc, TJ Slovan Černovír, SK Chválkovice, Box Club Gambare, SK Nedvězí,
TJ Sokol Nový Svět, TJ Milo Olomouc

ŠTERNBERK
Tabulka 43. Šternberk – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport

ŠTERNBERK
Tělovýchova a zájmová činnost:

2 012
5 184 580
z toho
Tělovýchova:
0
z toho
Ostatní tělovýchovná činnost
0
Sportovní zař. v majetku obce
0
z toho
Zájmová činnost a rekreace:
5 184 580
z toho
Ostatní zájm.čin a rekreace
0
Využití volného času dětí a ml.
5 184 580

2 013
5 158 340
z toho
0
z toho
0
0
z toho
5 158 340
z toho
0
5 158 340

Přehled rozdělení provozních a investičních finančních prostředků na území obce s rozšířenou
působností Šternberk v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních
projektech je obsahem Tabulky 44.

Tabulka 44. Šternberk – přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
0
0
0
0
Ostatní tělovýchovná činnost
0
0
0
0
Sportovní zař. v majetku obce
0
0
0
0
Zájmová činnost a rekreace:
0
0
0
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace
0
0
0
0
Využití volného času dětí a ml. 4 893 400* 291 180*
4 711 230* 447 110*
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 4 789 400 Kč, akce 104 000 Kč)
* 2013 (činnost 4 363 230 Kč, akce 348 000 Kč)
** investice do DDM Šternberk

JESENÍK
Tabulka 45. Jeseník - přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
JESENÍK
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:

2 012
8 286 710
z toho
6 328 330
z toho

2 013
10 191 852
z toho
8 706 852
z toho

Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Využití volného času dětí a ml.

2 088 500
4 239 830
z toho
1 958 380

z toho
470 000
1 488 380

2 342 446
6 364 406
z toho
1 485 000

z toho
315 000
1 170 000

Tabulka 46 obsahuje přehled rozdělení provozních a investičních finančních prostředků na
území obce s rozšířenou působností Jeseník v letech 2012 – 2013 včetně informací o
významných investičních projektech.
Tabulka 46. Jeseník – přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
2 445 890
3 882 440
4 060 676
4 646 176
Ostatní tělovýchovná činnost
2 088 500*
0
2 342 446*
0
Sportovní zař. v majetku obce
357 390**
3 882 440
1 718 230**
4 646 176
Zájmová činnost a rekreace:
1 559 000
399 380
1 485 000
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace 270 000*
200 000
315 000
0
Využití volného času dětí a ml. 1 289 000
199 380
1 170 000
0

Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 2 088 500 Kč, akce 388 500, dotace 1 938 500 Kč)
* 2013 (činnost 1 665 000 Kč, akce 273 700, dotace 1 938 700 Kč, ostatní 403 746 Kč)
** příspěvek Jesenickému koupališti, provoz bazénu Česká Ves

KONICE
Tabulka 47. Konice – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
KONICE
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku obce

2 012
905 550
z toho
905 550

z toho
Zájmová činnost a rekreace:
0
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Využití volného času dětí a ml.

z toho
100 000
805 550
z toho
0
0

2 013
457 101
z toho
457 101 z toho
100 000
357 101
z toho
0
z toho
0
0

Následující Tabulka 48 obsahuje přehled rozdělení provozních a investičních finančních
prostředků na území obce s rozšířenou působností Konice v letech 2012 – 2013 včetně
informací o významných investičních projektech.
Tabulka 48. Konice – přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zař. v majetku obce
Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová čin. a rekreace
Využití volného času dětí a ml.

Provoz 2012
905 550
100 000*
805 550**

Investice 2012
0
0
0
0
0
0

Provoz 2013
457 101
100 000*
357 101**

Investice 2013
0
0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
* příspěvek TJ Sokol Konice
** víceúčelová sportovní hala (Sportovní zařízení v majetku obce je víceúčelová hala, která slouží pro bruslení
škol, sportovních oddílů a široké veřejnosti z Konicka. Rozdílná výše nákladů je podle toho, jak je velká zima,
jak je potřeba mrazit a tím stoupají zejména náklady na energie, případně opravy mantinelů, čerpadel apod. Dále
je výše nákladů závislá na počtu měsíců provozu haly.

LIPNÍK NAD BEČVOU
Tabulka 49. Lipník n. B. – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
LIPNÍK NAD BEČVOU
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

2 012
1 199 010
z toho
949 450

z toho
249 560

z toho
511 860
437 590
z toho
244 180
5 380

2 013
1 916 146
z toho
1 504 646 z toho
465 010
1 039 636
z toho
411 500
z toho
385 500
26 000

Tabulka 50 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Lipník n. B. v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 50. Lipník n. B. – přehled provozních a investičních finančních prostředků na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
653 600
295 850
1 504 646
0

Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zař. v majetku obce
Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová čin. a rekreace
Využití volného času dětí a ml.

511 860*
141 740**
249 560
244 180
5 380

0
295 850
0
0
0

465 010*
1 039 636**
290 668
264 668
26 000

0
0
120 832
120 832
0

Vysvětlivky:
* 2012 (činnost sportovních oddílů 338 000 Kč, sportovní akce a vybavení 154 750 Kč, pojištění umělé trávy TJ
Spartak 17 560 Kč, ostatní)
* 2013 (činnost sportovních oddílů 288 000 Kč, sportovní akce a vybavení 156 000 Kč, pojištění umělé trávy TJ
Spartak 17 560 Kč, ostatní)
** opravy víceúčelových hřišť, hřiště Nové Dvory, pořízení ochranné sítě, oprava soc. zařízení na stadionu v
Lipníku n. B.)

LITOVEL
Tabulka 51. Litovel – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
LITOVEL
Tělovýchova a zájmová činnost:

2 012
11 196 573
z toho
Tělovýchova:
11 196 573 z toho
Ostatní tělovýchovná činnost
2 645 140
Sportovní zařízení v majetku obce
8 551 433
z toho
Zájmová činnost a rekreace:
0
z toho
Ostatní zájmová činnost a rekreace
0
Využití volného času dětí a mládeže
0

2 013
30 372 511
z toho
30 372 511 z toho
2 660 500
27 712 011
z toho
0
z toho
0
0

Tabulka 52 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Litovel v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 52. Litovel – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
9 557 140
0
7 716 500
0
Ostatní tělovýchovná činnost 2 645 140*
0
2 660 500*
0
Sportovní zař. v majetku obce 7 425 437** 1 121 996*** 5 818 924** 21 893 087***
Zájmová činnost a rekreace:
0
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace
0
0
Využití volného času dětí a ml.
0
0
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 2 536 500 Kč, akce 108 640 Kč)
* 2013 (činnost 2 547 500 Kč, akce 113 000 Kč)

** provoz TJ Tatran Litovel, sportovní haly, bazénu ZŠ, sokolovny, dětského hřiště a koupaliště
*** investice do dětského hřiště a koupaliště

MOHELNICE
Tabulka 53. Mohelnice – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
MOHELNICE
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost

2 012
16 065 000
z toho
16 065
z toho
000
826 000

Sportovní zařízení v majetku
obce
z toho
Zájmová činnost a rekreace:
0
Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

10 355
000
z toho
0

2 013
9 200 000
z toho
9 200
z toho
000
1 168
000
4 291
000
z toho
0
z toho
0

0

0

Tabulka 54 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Mohelnice v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.

Tabulka 54. Mohelnice – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
11 181 000 4 884 000
5 459 000
3 741 000
Ostatní tělovýchovná činnost
826 000*
4 884 440 1 168 000* 3 741 000
Sportovní zař. v majetku obce 10 355 000**
0
4 291 000**
0
Zájmová činnost a rekreace:
0
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace
0
0
Využití volného času dětí a ml.
0
0
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 826 000 Kč)
* 2013 (činnost 1 168 000 Kč)
** provoz a opravy plaveckého bazénu a fotbalového stadionu, opravy hřiště (basketbalové koše, oplocení)

PROSTĚJOV

Tabulka 55. Prostějov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
PROSTĚJOV
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku
obce

2 012
29 711 610
z toho
23 694
z toho
610
14 023
000
9 671 610

2 013
27 877 900
z toho
21 289
z toho
900
11 769
000
9 520 900

z toho
6 017 000

z toho
6 588 000

Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

z toho
0
6 017 000

z toho
0
6 588 000

Tabulka 56 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Prostějov v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 56. Prostějov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
23 694 610
0 21 289 900
0
Ostatní tělovýchovná činnost 14 023 000*
0 11 769 000*
0
Sportovní zař. v majetku obce 9 671 610**
0 9 520 900**
0
Zájmová činnost a rekreace:
6 017 000
0 5 938 000
650 000
Ostatní zájmová čin. a rekreace
0
0
0
0
Využití volného času dětí a ml. 6 017 000
0 5 938 000
650 000

Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 13 680 000 Kč, akce 343 000 Kč)
* 2013 (činnost 11 544 000 Kč, akce 225 000 Kč)
** provoz městských lázní a plaveckého stadionu, zimního stadionu

PŘEROV
Tabulka 57. Přerov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
PŘEROV
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost

2 012
61 584 950
z toho
40 269
z toho
290
13 680
190

2 013
55 278 407
z toho
43 683
z toho
176
12 304
000

Sportovní zařízení v majetku
obce
Zájmová činnost a rekreace:

26 589
100
z toho
21 315
660

Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

z toho

31 379
176
z toho
11 595
231

z toho

8 901 570

9 312 863

12 414
090

2 282 368

Tabulka 58 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Přerov v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 58. Přerov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
40 217 690 51 600
26 643 176 17 040 000
Ostatní tělovýchovná činnost 13 680 190* 0
12 304 000* 0
Sportovní zař. v majetku obce 26 537 500** 51 600**
14 339 176** 17 040 000
Zájmová činnost a rekreace: 8 924 460
12 391 200 9 050 300
2 544 931
Ostatní zájmová čin. a rekreace 8 901 570
0
9 046 391
266 472
Využití volného času dětí a ml. 22 890
12 391 200 3 909
2 278 459
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 12 146 190 Kč, akce 149 000 Kč)
* 2013 (činnost 11 068 000 Kč, akce 221 000 Kč)
** provoz plaveckého areálu, koupaliště Penčice, zimního stadionu a sportovní haly (2013)

ŠUMPERK
Tabulka 59. Šumperk – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
ŠUMPERK
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku

2 012
20 162 990
z toho
17 097
z toho
750
7 961
640
9 136

2 013
24 316 167
z toho
18 496
z toho
559
8 956
000
9 542

obce

110

z toho
Zájmová činnost a rekreace:
0
Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

z toho
0

559
z toho
0

0

z toho
0
0

Tabulka 60 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Šumperk v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 60. Šumperk – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
15 517 680 1 580 070 18 498 559
0
Ostatní tělovýchovná činnost 7 961 636*
0
8 956 000*
0
Sportovní zař. v majetku obce 7 556 040** 1 580 070** 9 542 559**
0
Zájmová činnost a rekreace:
0
0
0
0
Ostatní zájmová čin. a rekreace
0
0
0
0
Využití volného času dětí a ml.
0
0
0
0
Vysvětlivky:
* 2012 (činnost 4 227 000 Kč, akce 3 734 636 Kč)
* 2013 (činnost 2 941 000 Kč, akce 6 015 000 Kč)
** provoz bazénu, zimního stadionu (Sumperské sportovní areály, Sportovní zařízení v majetku obce-PMŠ a.s.)

UNIČOV
Tabulka 61. Uničov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
UNIČOV
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:

2 012
20 130 090
z toho
19 217 430

Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku
obce

z toho
2 355 000
16 862 430

z toho
912 660

Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

z toho
0
912 660

2 013
17 170 038
z toho
16 169
z toho
530
2 539 000
13 630
530
z toho
1 000 508 z toho
0
920 769

Tabulka 62 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Uničov v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.
Tabulka 62. Uničov – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zař.v majetku obce
Zájmová činnost a rekreace:
Ostatní zájmová čin. a rekreace
Využití volného času dětí a ml.

Provoz 2012
17 294 640
2 355 000*
14 939 640**
912 660
0
912 660

Investice 2012
1 922 790
0
1 922 790
0
0
0

Provoz 2013
15 605 108
2 539 000*
13 066 108
920 769
0
920 769

Investice 2013
564 422
0
564 422
79 739
0
79 739

Vysvětlivky:
* 2012 (činnost a akce 2 355 000 Kč)
* 2013 (činnost a akce 2 539 000 Kč)
** provoz TJ Uničov, SK Uničov, zimního stadionu, střelnice, koupaliště a ostatních sportů

ZÁBŘEH
Tabulka 63. Zábřeh – přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
ZÁBŘEH
Tělovýchova a zájmová činnost:
Tělovýchova:
Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovní zařízení v majetku
obce

2 012
6 704 141
z toho
5 520 991

z toho
Zájmová činnost a rekreace:
1 183 150
Ostatní zájmová činnost a
rekreace
Využití volného času dětí a mládeže

z toho
326 000
5 194 991

z toho
32 860

2 013
8 874 585
z toho
8 874 585 z toho
1 119 800
7 754 785
z toho
0

1 150 290

z toho
0
0

Tabulka 64 obsahuje přehled provozních a investičních finančních prostředků na území obce
Zábřeh v letech 2012 – 2013 včetně informací o významných investičních projektech.

Tabulka 64. Zábřeh - přehled finančních prostředků poskytovaných na sport
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz 2012 Investice 2012 Provoz 2013 Investice 2013
Tělovýchova:
5 520 991
349 690
8 151 300
723 285
Ostatní tělovýchovná činnost
326 000*
0
1 119 800*
0

Sportovní zař.v majetku obce
5 194 991**
Zájmová činnost a rekreace:
1 183 150
Ostatní zájmová čin. a rekreace
32 860
Využití volného času dětí a ml. 1 150 290

349 690
0
0
0

7 031 500**
0
0
0

723 285
0
0
0

Vysvětlivky:
* 2012 (činnost a akce 326 000 Kč)
* 2013 (činnost a akce 1 119 800 Kč)
** provoz plaveckého areálu, stadionu, dětských hřišť, ubytovny plaveckého areálu

II SYNTETICKA CAST

4 Východiska aktualizace koncepce rozvoje sportu v Olomouckém kraji
Syntetická část Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu velmi úzce navazuje na předchozí
analytické materiály, obsažené v Analytické části Koncepce a dále je rozpracovává.
Podstatnou částí obsahu tohoto oddílu je strukturovaná SWOT analýza.
Postavení tělovýchovy a sportu ve společnosti
Postavení tělovýchovy a sportu v naší společnosti lze chápat jako:
a)

prostředek aktivního využití volného času,

b)

nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů,

c)

společenský fenomén,

d)

ekonomický fenomén.

4.1 Strukturovaná SWOT analýza oblasti sportu v Olomouckém kraji
Východiska pro formulování strukturované analýzy:
1. Sport a volnočasové aktivity jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví
(chápáno ve smyslu tělesném, psychickém a sociálním) občanů.
2. Sport a volnočasové aktivity jako prostředek aktivního využití volného času – součást
tzv. nespecifické primární prevence.

3. Sport a volnočasové aktivity jako společenský fenomén.
4. Sport a volnočasové aktivity jako ekonomický fenomén.
5. Empirické šetření hodnotové orientace občanů Olomouckého kraje.
6. Analýza stavu a úrovně vymezených forem tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji.
7. Analýza prostředí pro realizaci tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (pasportizace).
8. Analýza podnikatelských aktivit ve sportu a tělovýchově v Olomouckém kraji.
9. Analýza stavu školního prostředí pro realizaci tělovýchovných a volnočasových aktivit
v Olomouckém kraji.
10. Analýza názorů a postojů pracovníků obcí na problematiku komunální rekreace,
charakteristika materiálního prostředí obcí ve vymezené oblasti problematiky.
Tabulka 65. Strukturovaná SWOT analýza
Oblast sociálního a politického prostředí
Silné stránky

zájem obyvatel o sportovní a volnočasové
aktivity

obyvatelé vnímají volnočasové aktivity
sportovního charakteru jako nedílnou součást
svého životního stylu – zejména v oblasti vnímání
zdraví a zdatnosti

obyvatelé mají zejména zájem o přírodu a
aktivity venkovního charakteru – zejména v pro
sport upraveném prostředí

rozdíly v názorech obyvatel jednotlivých
regionů kraje na danou problematiku nejsou
významné

potřeba aktivního trávení volného času je
u obyvatel výrazná, liší se podle věku a vzdělání –
nejvyšší je u obyvatel v okresech Olomouc a
Šumperk

obyvatelé hodnotí pozitivně úroveň
podmínek pro sportovní aktivity – rozdíly
v názorech jsou mezi obyvateli jednotlivých
okresů a v různém věkovém období a pohlaví

obyvatelé označují za zásadní faktor
formování vztahu k pohybu školu a kvalitu
tělovýchovného procesu

obyvatelé kraje označují sport za důležitý
faktor v životě dětí a mládeže

snaha managementu kraje vytvářet
příznivé ekonomické prostředí pro rozvoj
podmínek v oblasti sportovních a rekreačních
aktivit obyvatel

zájem managementu kraje o koncepční a

Slabé stránky

nedostatečná komunikace mezi
subjekty dané oblasti (občanskými sdruženími,
privátními firmami, školami, krajem, obcemi)

nedostatečná informovanost široké
veřejnosti o záměrech managementu kraje
v oblasti sportu a rekreace

nevyváženost podpory jednotlivých
subjektů v oblasti grantové politiky

nedostatečná podpora dané oblasti
v malých obcích

nekoncepčnost práce v obcích v oblasti
komunální rekreace, neznalost podstaty
problematiky

v malých obcích (zejména) je
nedostatečná podpora činnosti komisí jako
poradních orgánů

personální složení sportovních komisí
je orientováno příliš na politické strany a velké
sportovní subjekty

malá zkušenost pracovníků obcí
s grantovou politikou

možnosti škol v oblasti volnočasových
aktivit jsou omezené celou řadou bariér, ale i
subjektivními postoji pracovníků škol

školy vnímají tělesnou výchovu spíše
jako výkonovou, méně potom jako prostředek
informace, kultivace a socializace dětí a
mládeže

nedostatečný zájem škol o volnočasové

Oblast sociálního a politického prostředí
systémové řešení sportu a komunální rekreace

vnímání role pohybové aktivity pro život
obce jejími představiteli

podpora talentované mládeže (sportovní
třídy a střediska)

aktivity v dané oblasti jsou chápany také
jako součást tzv. nespecifické primární prevence

aktivity v dané oblasti jsou vnímány jako
prostředek kultivace, regenerace a socializace
občana a z toho plynoucího důsledku – zlepšení
kvality života v kraji

sport a služby v této oblasti jsou
v Evropské unii i České republice vnímány jako
odvětví budoucnosti, a to jak v oblasti politickosociální, tak ekonomické

dobrá pozice dané oblasti v rámci
Olomouckého kraje

pozitivní vztah managementu kraje
k problematice sportu a volnočasových aktivit

pozitivní politika kraje v dané oblasti a
z toho plynoucí možnost podpory aktivit v rámci
regionu

historická tradice a zájem současnosti o
některá sportovní odvětví (kopaná, košíková,
volejbal, tenis, hokej, házená, atd.)

pozitivní politika kraje v dané oblasti a
z toho plynoucí možnost řešení problémů
nezaměstnanosti v některých regionech kraje

pozitivní politika kraje v dané oblasti a
z toho plynoucí možnost řešení problémů
v oblasti prevence kriminality konkrétních
věkových a sociálních skupin

pozitivní politika kraje v oblasti životního
stylu seniorů

kultivace, socializace a růst vzdělanosti a
tím i akceschopnosti obyvatel konkrétních
regionů kraje

pozitivní dopad na zdraví (v širokém
významu jeho chápání) občanů všech věkových a
sociálních skupin obyvatel

zlepšování kvality života obyvatel kraje

aktivity dětí, mládeže a dospělých občanů –
„škola – centrum společenského života obce“

malý zájem většiny občanských
sdružení o hledání cesty k samostatnosti

„nepružnost“ vedení některých
občanských sdružení

absence informací o názorech,
postojích a očekávání občanů kraje v dané
oblasti

obyvatelé mohou být názoru, že výše
rozpočtu uvolněná do oblasti volného času je
nedostačující

malá pozornost společenskému ocenění
dobrovolných pracovníků v sportu (ze strany
kraje i obcí)

velký důraz na zabezpečení činnosti
registrovaných sportovců

růst nezaměstnanosti a s tím spojené
negativní projevy

demografický vývoj a struktura
populace kraje

vytvářením neodpovídajících podmínek
v oblasti volnočasových aktivit vytvářet více
prostoru pro nárůst negativních tendencí

neakceptováním přání a požadavků
obyvatel v dané oblasti ztrácet politické zázemí
a vliv na občany

rozdílná struktura skladby obyvatel
v jednotlivých regionech kraje a s tím spojené
problémy a požadavky v oblasti jejich
uplatnění a rozvoje

stav dopravní infrastruktury a s tím
spojená možnost pozitivního působení na
rozvoj sociálního potenciálu obyvatel
konkrétních regionů

Tabulka 66. Strukturovaná SWOT analýza
Oblast služeb, ekonomiky, materiálního a personálního zázemí
Silné stránky
Slabé stránky

zájem dospělé populace o seberealizaci

nevyhovující, věkově nestrukturované a

Oblast služeb, ekonomiky, materiálního a personálního zázemí
(činnosti) v dané oblasti
nevyvážené prostorové a materiální zázemí pro
volně přístupné volnočasové aktivity obyvatel

zájem neorganizované veřejnosti
(zejména dospělé populace) o činnost a obsah

nevyhovující úroveň některých
nabídky občanských sdružení
sportovních zařízení a areálů z pohledu

relativně dobrá informovanost obyvatel o současných trendů vývoje a požadavků obyvatel
nabídce aktivit sportovního charakteru

nestejné ekonomické výchozí podmínky
pro činnost občanských sdružení v rámci kraje

zájem o vytváření podmínek
(materiálních, prostorových, personálních) pro

nedostatečná hustota sítě cyklostezek a
nové sporty
jejich nepropojení s prostorovým a materiálním
zázemím pro trávení volného času

dostatečný počet a relativně dobrá
struktura sportovišť (regionální rozdílnost)

v politice ekonomické podpory
občanských
sdružení převažuje „klubismus“

dobrá úroveň některých zařízení

princip ekonomické podpory občanských

daří se udržet (zatím) zájem
sdružení není založen na společenské zakázce
dobrovolných pedagogicko – trenérských
zabezpečení „veřejně prospěšné služby“ v oblasti
pracovníků
sportu a tělovýchovy

tradice soutěží mezi školami
zvýhodňování občanských sdružení na

podpora talentované mládeže (sportovní 
základě titulu neziskovosti – kraj a obce by měly
třídy)
podporovat aktivity a programy, nikoli jen

relativně dobré prostorové a materiální
vybrané právní formy (NNO)
zázemí pro realizaci školní a mimoškolní

potřebám občanských sdružení
tělocvičné aktivity
neodpovídající poradenská, vzdělávací a

nabídka aktivit a role DDM a jiných
organizační pomoc ze strany managementu kraje
občanských sdružení

vymezená procenta finančních prostředků

snaha managementu kraje (ale i
z
rozpočtů
většiny obcí kraje je pro danou oblast
některých obcí) získat finanční podporu z
jsou nízká
rozpočtu (grantová politika) státu a EU
převládá zájem managementu kraje o

management kraje chápe a podporuje roli 
aktivity pro organizovanou část občanů než
komerčních subjektů aktivních v dané
problematice - jako prostředí nabízející produkty výrazně převažující část neorganizované
nedostatečné využití prostorového a
sportovních aktivit i jako podporu zaměstnanosti 
materiálního
zázemí škol pro volnočasové
a ekonomiky daného regionu
aktivity různých věkových skupin

představitelé obcí mají snahu o

nedostatek aktivit – pestrost, zajímavost,
zkvalitnění podmínek (ekonomických,
materiálních i koncepčních) pro realizaci aktivit atraktivita - pro „rizikovou“ skupinu teenagerů a
mladých rodin s dětmi
sportovního charakteru

nedostatečná úroveň práce
s dobrovolnými pracovníky v dané oblasti a
jejich nedostatek (zejména mladých) obecně

nevyjasněné majetkoprávní vztahy

absence výročních zpráv OS finanční
neprůhlednost OS

nekvalifikovaný management většiny
sportovních klubů

absence koncepce a systému práce v dané
oblasti na úrovni obcí a občanských sdružení

malá pozornost handicapovaným a jinak
znevýhodněným jedincům

nepropracované propojení zázemí

Oblast služeb, ekonomiky, materiálního a personálního zázemí
sportovních aktivit a aktivit cestovního ruchu

absence programu podpory tělovýchovy a
sportu prostřednictvím dotačních titulů „veřejně
prospěšné služby“

rostoucí zájem veřejnosti o aktivity

nedostatek příležitostí (prostorových
komerčního charakteru
materiálních, obsahových, personálních) pro
sportování občanské (neregistrované) veřejnosti

vytvoření systému v oblasti podpory
vrcholového sportu v kraji – koncepce

chápaní a preferování sportu pouze jako
regionálních středisek na základě tradice a
výkonové záležitosti
podmínek pro dané sportovní odvětví (včetně
sportovních tříd základních škol a gymnázií)
Příležitosti

snaha zúčastněných subjektů o domluvu
a kompromis

zájem využít reformu veřejných rozpočtů
k racionalizaci finanční podpory sportu a
volnočasových aktivit

příprava a realizace sportovních projektů
na principu partnerství veřejného a soukromého
sektoru

využití programu politiky zaměstnanosti
v souvislosti s rozšiřováním a činností sportovní
infrastruktury

růst poptávky po sportovních
víceúčelových centrech – jejich využití
v kooperaci se službami cestovního ruchu

rostoucí cílové skupiny seniorů a
zájemců o aktivní pohyb a regionální
(venkovskou) turistiku – cykloturistiku, nordic
walking (turistika s holemi)

rostoucí zájem tuzemců o rekreační
pobyty a volnočasové aktivity v tuzemsku

využívání domácích i zahraničních
podpůrných programů (např. EU)

výhodné podmínky pro možnost čerpání
finančních prostředků z národních a
mezinárodních fondů

podporou sportovních tříd a
volnočasových aktivit dětí a mládeže položit
základ pozitivního vztahu k pohybu v dalších
fázích jejich života

využít sportovní a volnočasové aktivity
jako kultivačního a socializačního nástroje

využití nestátních neziskových
organizací tělovýchovy a sportu k prosazení
integrované koncepce rozvoje sportu

rozhodování sportovní komise

Hrozby

ztráta zájmu o všechny věkové a sociální
skupiny občanů

nedořešení majetkoprávních vztahů

vytváření prostředí vedoucí k neochotě
spolupracovat a kooperovat

nedostatečná příprava municipality, ale i
občanských sdružení na čerpání zdrojů z fondů a
programů

nezajištění nezávislosti sportovní komise

vytvoření nedostatečné pobídky pro
investory do sportu a rekreačních aktivit

odklon zájmu dětí a mládeže od
sportovních aktivit k jiným (i negativním)

zvyšování individuálních finančních
nákladů na sportovní a volnočasové aktivity
občanů (zejména dětí, mládeže, mladých rodin a
seniorů)

podcenění kvalifikační a profesní
přípravy odborníků tělovýchovy, sportu a
cestovního ruchu

Oblast služeb, ekonomiky, materiálního a personálního zázemí
(sportovních komisí obcí) na základě
vymezených pravidel a programů

4.2 Strategie rozvoje sportu v Olomouckém kraji
Strategie rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje je koncipovaná tak, že jejím
základem je orientace na dosažení dynamického rozvoje v blízkém časovém horizontu.
Vize rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje musí plně respektovat výchozí
principy regionální politiky České republiky a Evropské unie:
A.

princip koncentrace úsilí a prostředků,

B.

princip koncepčního přístupu k rozvoji,

C.

princip partnerství,

D.

princip subsidiarity,

E.

princip finanční participace,

F.

princip programů a pravidel.

Navíc musí reflektovat i koncepční přístupy aplikované v zemích Evropské unie tak, jak jsou
definovány v “Evropské chartě sportu” a “Koncepci státní politiky v tělovýchově a sportu
v České republice ”.
Faktory ovlivňující tvorbu vize sportu v Olomouckém kraji:

A.

člověk – společnost – životní styl – současnost a tendence vývoje,

B.

SWOT analýza,

C.

současný stav a tendence ve vývoji na úrovni vybraných států Evropy, České

republiky, Olomouckého kraje,
D.

charakteristika kraje (geografie, politický postoj k problematice, ekonomika,

materiálně prostorové zázemí, personální zabezpečení).

4.2.1 Úzsí pojetí strategie
Olomoucký kraj je z pohledu nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro občany kraje
aktivním a atraktivním krajem.
Střednědobé návrhy a záměry Olomouckého kraje:
a) podporovat růst počtu sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro

aktivní využití volného času a to bez jakékoliv diskriminace, která se týká pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, náboženství, politických či jakýchkoliv jiných názorů, národnostního
či sociálního původu, příslušnosti k nějaké národnostní menšině,
b) podporovat růst počtu sportovců na úrovni vrcholového a výkonnostního sportu,
c) podporovat specifické a lokální tradice v tělovýchově a sportu,
d) podporovat potřebu podpory a vytváření podmínek pro navazování vzájemně prospěšné

spolupráce mezi

kompetentními

pracovníky municipality, politiky,

občanskými

sdruženími a dalšími potenciálními partnery, jako například se soukromými podnikateli,
se sdělovacími prostředky a podobně,
e) trvale zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity dětí, mládeže a handicapovaných osob,
f) podporovat úspěšné a pomáhat slabým tělovýchovným a sportovním organizacím, které

budou připraveny pomoc využít v dlouhodobém horizontu,
g) podporovat práci dobrovolných pracovníků a rozvíjet podmínky pro jejich práci.

Ukazatele sledování dosaženého stavu:
a) počet sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro aktivní využití
volného času,
b) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci programu Podpora vrcholového,
výkonnostního a mládežnického sportu,
c) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci Programu příspěvky v oblasti sportu
Program I a Program II  podpora sportovních aktivit dětí, mládeže a handicapovaných
osob,
d) výše poskytnutých finančních prostředků dle pravidel pro čerpání neinvestičních
finančních příspěvků do 25 tisíc Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje,
e) podíl práce dobrovolných pracovníků v oblasti tělovýchovy a sportu.

4.2.2 Sirsí pojetí strategie
Dlouhodobé návrhy a záměry Olomouckého kraje:
a) povzbuzovat mladé lidi a vést je k rozvíjení pozitivního postoje k účasti na sportovní a
volnočasové aktivitě, a tím budovat základy pro jejich celoživotní pohybovou aktivitu,
b) podporovat a rozvíjet smysl pro dobrovolnou práci a dobrovolná hnutí, zejména
vytvářením příznivých podmínek pro činnost dobrovolných sportovních organizací,
c) podporovat postavení sportu jako plnohodnotné složky sociální struktury a jako klíčového
faktoru veřejné praktické politiky, zvláště ve sféře sociální, ekonomické a zdravotní,
d) chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu, jakož i lidskou důstojnost a bezpečnost
těch, kteří se sportovních činností účastní. Chránit sport, sportovce i sportovkyně před
veškerým zneužíváním, které sleduje politické, komerční a finanční cíle a před veškerým
zneužíváním či hanobením, včetně zneužívání drog,
e) podporovat školy při zajišťování bezpečného a zdravotně nezávadného prostředí pro
realizaci tělesných cvičení, sportu a rekreace v jejich prostorách,
f) podporovat a vytvářet podmínky pro budování nezbytného systému a struktury, vedoucí
k odpovídající koordinaci a ke zvyšování úrovně sportu a šíře nabídky aktivit,
g) vytvářet v kraji podmínky pro rozvoj společenských vztahů a napomáhat socializaci a
kultivaci osobnosti.
Ukazatele sledování dosaženého stavu:
a) počet zúčastněných mladých lidí na sportovních a volnočasových aktivitách
b) podíl práce dobrovolných pracovníků a dobrovolných hnutí v oblasti tělovýchovy a
sportu,
c) výše poskytnutých finančních prostředků dle pravidel pro čerpání neinvestičních
finančních příspěvků do 25 tisíc Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje,
d) výše poskytovaných finančních příspěvků v rámci programu Příspěvky v oblasti sportu,
e) výše poskytnutých finančních prostředků školám v Olomouckém kraji na zajišťování
bezpečného a zdravotně nezávadného prostředí pro realizaci tělesných cvičení, sportu a
rekreace v jejich prostorách.

4.3 Cíle rozvoje sportu v Olomouckém kraji
Základní cíle rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji vycházejí z oblastí strategie
rozvoje, ze současného stavu dané oblasti popsané v analytické části a následně ve SWOT
analýze a z trendů vývoje (viz. Analytická část).

4.3.1 Dlouhodobe cíle
Střednědobé a dlouhodobé cíle Olomouckého kraje v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu:
A.

Otevření vybraných škol široké veřejnosti a vytvořit tak z nich „volnočasová centra“

pro seberealizaci všech věkových skupin obyvatel.
Zdůvodnění: splněním dojde k zapojení široké veřejnosti (napříč věkovými a sociálními
skupinami) do pravidelné aktivity sportovního volnočasového charakteru. Sportovní aktivity
se stanou prostředkem socializace a kultivace obyvatel kraje.
B.

Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných a specifických

prostředků a to ve spolupráci s tělovýchovnými a sportovními organizacemi, obecními úřady
atd.
Zdůvodnění: splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o sportovní a
volnočasovém aktivity.
C.

Zabezpečení kvalitních podmínek personálních, prostorových a materiálních pro

provádění tělocvičných aktivit a sportu na všech školách.
Zdůvodnění: splněním dosáhneme vyhledávání a péče o talenty (sportovní třídy atd.),
profilace a odbornosti trenérů, lékařské péče, materiální, prostorové a ekonomické
zabezpečení, informace o potencionálních finančních zdrojích atd.).
D.

Vytvoření koncepce a integrovaného systému organizace, řízení sportu a

volnočasových aktivit, včetně podmínek pro realizaci tohoto systému.
Zdůvodnění: splněním dosáhneme vytvoření stabilního, koncepčního, vzhledem k výsledkům
úspěšnějšího a veřejností respektovanějšího prostředí pro realizace aktivit sportovního a
tělovýchovného charakteru.
E.

Prezentace občanských sdružení pracujících v oblasti tělovýchovy a sportu.

Zdůvodnění: každoročním poskytnutím možnosti prezentovat nabídku akcí občanským
sdružením v oblast tělovýchovy a sportu směřovat ke kvalitnější prezentaci sportovních akcí
široké veřejnosti.

F.

Vyhlašování ankety „Sportovec Olomouckého kraje“.

Zdůvodnění: každoročním vyhlášením a oceněním nejlepších sportovců našeho regionu
vyzvednutí těch, kteří svými sportovními výkony zvyšují prestiž a zviditelnění našeho kraje
v celostátním a celosvětovém měřítku.
G.

Podpora talentované mládeže Olomouckého kraje – budování reprezentačního týmu

k účasti na Olympiádě dětí a mládeže.
Zdůvodnění: každoroční účastí talentované mládeže našeho regionu na této nejvýznamnější
mládežnické sportovní akci v rámci České republiky umožnit mladým reprezentantům
Olomouckého kraje podávat ty nejlepší sportovní výkony a tímto způsobem kvalitně
reprezentovat region na celostátní úrovni.
H.

Podpora talentované mládeže Olomouckého kraje – finanční podpora Centra

individuálních sportů kraje Olomouckého (CISKO).
Zdůvodnění: zaměřit se na podporu vybraných nejtalentovanějších jedinců v oblasti sportu a
umožnit jim kvalitnější přípravu.
I.

Podpora talentované mládeže Olomouckého kraje – každoroční vyhlašování ankety

„Talent Olomouckého kraje“.
Zdůvodnění: zviditelnit a ocenit nejtalentovanější žáky a studenty základních a středních škol
Olomouckého kraje v oblasti školních sportovních soutěží.

Indikátory plnění cílů:
a) podpora infrastruktury sportu (investice, koncepce výstavby),
b) inovace a rozšíření nabídky sportovních a rekreačních aktivit,
c) zvyšování úrovně služeb v dané oblasti,
d) iniciace a podpora šíře a odborné úrovně pracovníků v dané oblasti,
e) využívání nástrojů marketingu a marketingové komunikace,
f) při stanovování koncepce a systému akceptování a akcentování provázanosti mezi
jednotlivými subjekty (školství, sportovní aktivity, kulturní aktivity, zdravotnictví, policie,
sociální odbor, cestovní ruch, podnikatelská sféra, případně další).

4.3.2 Strednedobe a kratkodobe cíle

V následující tabulce jsou uvedeny návrhy strategických cílů rozvoje tělovýchovy a sportu
v Olomouckém kraji, a to v členění na cíle krátkodobé a střednědobé.
Tabulka 67. Návrh krátkodobých a střednědobých strategických cílů
Oblasti strategie Střednědobé cíle do roku 2018 Krátkodobé cíle do roku 2016
A. Infrastruktura  formou realizace
dlouhodobého programu
tělovýchovy a
podpory investorů do
sportu
infrastruktury tělovýchovy a
sportu v Olomouckém kraji
zajistit dlouhodobé zlepšování
infrastruktury tělovýchovy a
sportu jako součásti kultury.
Umožnit aktivní trávení
volného času, dovolené atd.

kvalitní podmínky
(prostorové, materiální,
personální) pro rozvoj procesu
školní tělesné výchovy, včetně
volnočasových aktivit


navržení principů jednotného
orientačního systému
tělovýchovy a sportu a propojit
jej s cestovním ruchem v regionu


rozšíření a zvýšení kapacit
tělovýchovných a sportovních
zařízení, odpovídajících
trendům rozvoje tělovýchovy a
sportu v EU

rozšíření spektra nabídky a
zvýšení počtu žáků sportovních
tříd


B. Produkty
(nabídka)
tělovýchovy a
sportu

vytvoření motivačního
systému tak, aby nabídka
sportovních služeb byla
vyvážená


podpora nabídky a aktivit
pro seniorskou populaci
 podpora bezbariérových

zajištění stálého růstu
úprav zařízení a rozšíření
kvality služeb v dané oblasti, a nabídky aktivit pro
to zejména podporou
handicapované občany
standardizace vytvářením
 vytvoření nástrojů
motivačních programů
standardizace kvality služeb

realizace komplexního
v oblasti tělovýchovy a sportu
informačního systému v oblasti  rozšíření délky a spektra
tělovýchovy a sportu – využití směřování cyklostezek
sportovními subjekty, ale i
 realizace doprovodných
širokou veřejností – propojení aktivit a služeb podél cyklostezek
s informačním systémem
 vytvoření koncepce ochrany
v cestovním ruchu
majetku v tělovýchově a sportu

realizace koncepce ochrany  využití formy benchmarkingu
majetku v dané oblasti
ve zlepšování kvality služeb


C. Kvalita služeb
v oblasti
tělovýchovy a
sportu

iniciace zavedení třetí hodiny
tělesné výchovy.
 vytvoření systému ve
vyhledávání talentů a následně
podmínek pro jejich seberealizaci


Oblasti strategie Střednědobé cíle do roku 2018 Krátkodobé cíle do roku 2016
tělovýchovy a sportu
příprava a realizace
motivačního programu pro
vzdělávání dobrovolných i
profesionálních pracovníků
v tělovýchově a sportu

vytváření podmínek pro
zvyšování počtu
podnikatelských subjektů
v dané oblasti

soustavné zlepšování
povědomí o tělovýchově a
sportu mezi širokou veřejností

vytvoření podmínek
(personální) pro zavedení třetí
hodiny tělesné výchovy


D. Rozvoj
lidských zdrojů
v oblasti
tělovýchovy a
sportu

iniciovat vytvoření pozice
manažera sportu a rekreace na
úřadech měst a obcí
 provedení analýzy potřeb
pracovníků v tělovýchově a
sportu v oblasti vzdělávání
 vytvoření podmínek
(personálních) pro rozšíření
spektra a množství sportovních
tříd
 vytvoření podmínek
(personálních) pro práci
v klubech mládeže a centrech
volného času
 vytvoření informačního
systému v oblasti vzdělávacích
programů pro dobrovolné
pracovníky v oblasti tělovýchovy
a sportu


5 AKCNI PLAN ROZVOJE SPORTÚ V OLOMOÚCKEM KRAJI
Struktura akčního plánu – grantová politika
Akční plán je přehledem konkrétních aktivit Olomouckého kraje v oblasti tělovýchovy a
sportu na období 2014 – 2018, které vycházejí ze stanovených střednědobých záměrů, návrhů
a cílů.
Struktura akčního plánu vychází z členění podle časového horizontu a podle jednotlivých
oblastí. Pro každé opatření a každý dílčí projekt bude určen garant a časový horizont
realizace.
Tabulka 68. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 1
Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji
Strategická oblast č. 1

Neinvestiční podpora výkonnostního a mládežnického
sportu v Olomouckém kraji

Název opatření

Příspěvky na podporu sportu - Podpora celoroční
sportovní činnosti sportovních subjektů (Program I)

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Sportovní subjekty na území Olomouckého kraje

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno na zabezpečení a zkvalitnění
podmínek pro provozování sportovních aktivit na území
Olomouckého kraje, zejména v oblasti výkonnostního a
mládežnického sportu. Opatřením je řešena podpora
činnosti sportovních subjektů se sídlem na území
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj bude i nadále
finančně podporovat celoroční sportovní činnost
sportovních subjektů na území Olomouckého kraje.

Cílové skupiny

Sportovní subjekty na území Olomouckého kraje

Ukazatele výstupů

Pozitivní změna kvality výkonnostního a mládežnického
sportu v Olomouckém kraji a jeho kvalitnější
strukturace.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

10 – 15 mil Kč ročně

Tabulka 69. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 2
Strategická oblast č. 2

Neinvestiční podpora výkonnostního a mládežnického
sportu v Olomouckém kraji

Název opatření

Příspěvky na podporu sportu - Podpora významných
sportovních akcí v regionu (Program II)

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Sportovní subjekty na území kraje

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno na podporu a zkvalitnění
podmínek pro pořádání významných sportovních akcí v
regionu Olomouckého kraje. Jedná se o finanční
příspěvky poskytované zejména na organizaci
sportovních akcí republikového nebo mezinárodního
charakteru. Olomoucký kraj bude i nadále finančně
podporovat akce celorepublikového a mezinárodního
charakteru.

Cílové skupiny

Sportovní subjekty na území Olomouckého kraje

Ukazatele výstupů

Pozitivní změna kvality výkonnostního a mládežnického
sportu v Olomouckém kraji a kvalitní prezentace
sportovních aktivit v regionu Olomouckého kraje.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

1,5 – 2 mil Kč ročně

Tabulka 70. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 3
Strategická oblast č. 3

Podpora rozvoje vrcholového sportu v Olomouckém
kraji

Název opatření

Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Sportovní subjekty na území Olomouckého kraje

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno na komplexní zabezpečení
podmínek pro rozvoj vrcholového sportu v Olomouckém
kraji. Účelem poskytnutí finančního příspěvku bude
částečná úhrada nákladů souvisejících s celoroční
sportovní činností vytipovaných sportovních subjektů
hrajících nejvyšší celorepublikové soutěže. Podmínkou
poskytnutí jsou dosahované sportovní výsledky a účast v
nejvyšších soutěžích v rámci ČR nebo soutěžích
mezinárodního charakteru. Olomoucký kraj bude i
nadále finančně podporovat vytipované vrcholové
sportovní oddíly na území Olomouckého kraje.

Cílové skupiny

Sportovní subjekty, sportovci (senioři/junioři/mládež)

Ukazatele výstupů

Počet získaných titulů v nejvyšších soutěžích České
republiky, případně co nejlepší umístění v těchto
soutěžích.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

20 – 25 mil Kč ročně

Tabulka 71. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 4
Strategická oblast č. 4

Dotace významným střešním sportovním organizacím na
úhradu nákladů na údržbu a provoz tělovýchovných
organizací

Název opatření

Přímá podpora vybraných sportovních organizací

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Olomoucká krajská organizace České unie sportu,
Sokolská župa Severomoravská Zábřeh

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno na systémovou podporu provozu a
údržby sportovních zařízení subjektů České unie sportu
v Olomouckém kraji a na opravu a údržbu sportovních
areálů tělocvičných jednot čtyř žup České obce sokolské
v Olomouckém kraji (župy Středomoravské Kratochvílovy, Severomoravské, Prostějovské a
Olomoucké - Smrčkovy). Olomoucký kraj bude i nadále
finančně podporovat provoz a údržbu u těchto dvou
subjektů.

Cílové skupiny

sportovci sportovních oddílů sdružení v Olomoucké
krajské organizaci České unie sportu, cvičitelé a 4 župy
České obce sokolské na území Olomouckého kraje

Ukazatele výstupů

Pozitivní změna kvality člověka v oblasti fyzické,
psychické i sociální s vědomím přesahu těchto kvalit do

běžného individuálně – společenského života všech
věkových skupin obyvatelstva.
Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

5.000.000 Kč ročně

Tabulka 72. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 5
Strategická oblast č. 5

Dotace na významné sportovní akce a investiční akce
určené k rekonstrukci nebo výstavbě sportovních areálů
v Olomouckém kraji

Název opatření

Významné projekty Olomouckého kraje

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Sportovní subjekty

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno především na podporu výstavby,
dostavby nebo rekonstrukci sportovních areálů určených
k pořádání významných mezinárodních akcí. Výstupem
bude zvýšení počtu sportovních areálů s akreditací k
pořádání významných republikových nebo
mezinárodních sportovních akcí. Opatření je dále
zaměřeno na podporu akcí významného charakteru typu
mistrovství republiky, mistrovství Evropy případně i
mistrovství světa, které budou pořádány na území
Olomouckého kraje. Získáním pořadatelství těchto akcí a
jejich podporou se zvýší prestiž Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj bude i nadále finančně podporovat
zmíněné aktivity k propagaci Olomouckého kraje.

Cílové skupiny

Sportovci a sportovní subjekty na území Olomouckého
kraje

Ukazatele výstupů

Zvýšený počet sportovních areálů s akreditací k pořádání
významných republikových nebo mezinárodních
sportovních akcí. Zvýšená prestiž Olomouckého kraje

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

10.000.000 Kč ročně

Tabulka 73. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 6
Strategická oblast č. 6

Podpora talentovaných juniorských sportovců v
individuálních sportech v Olomouckém kraji

Název opatření

Dotace Centru individuálních sportů kraje
Olomouckého (CISKO)

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Centru individuálních sportů kraje Olomouckého
(CISKO)

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty

Olomoucká krajská organizace České unie sportu

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření zahrnuje finanční prostředky na podporu
projektu Olomoucké krajské organizace České unie
sportu nazvaného Centrum individálních sportů kraje
Olomouckého (CISKO). Těmito prostředky je
podporována sportovní příprava mladých talentovaných
sportovců, reprezentantů ČR. V roce 2013 to bylo 90
sportovců v 19 sportech. Olomoucký kraj bude i nadále
finančně podporovat realizaci toho pro Olomoucký kraj
významného projektu.

Cílové skupiny

mladí talentovaní sportovci ve věku 14 - 23 let

Ukazatele výstupů

Zvýšení počtu podporovaných mladých sportovců
v individuálních sportech.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

1 – 2 mil Kč ročně

Tabulka 74. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 7
Strategická oblast č. 7

Podpora talentovaných sportovců v Olomouckém kraji

Název opatření

Vyhlášení ocenění TALENT OLOMOUCKÉHO
KRAJE

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

školy, školská zařízení, rodiče, sportovní organizace

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Olomoucký kraj prostřednictvím Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého
kraje oceňuje nadané a mimořádně nadané žáky a
studenty škol na území Olomouckého kraje. Žáci a
studenti jsou hodnocení v pěti kategoriích, kdy jednou z
kategorií jsou i sportovní soutěže. Prvních 5 studentů
získává kromě ocenění i finanční odměnu v hodnotě
1.000 - 5.000 Kč podle umístění. Olomoucký kraj bude i
nadále finančně podporovat realizaci tohoto ocenění.

Cílové skupiny

žáci a studenti škol na území Olomouckého kraje

Ukazatele výstupů

Zvýšení prestiže sportovních soutěží na školách na
území Olomouckého kraje a z toho vyplývající zvýšená
účast na těchto soutěžích.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

450.000 Kč ročně

Tabulka 75. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 8
Strategická oblast č. 8

Podpora talentovaných sportovců v Olomouckém kraji

Název opatření

Podpora účasti mládežnické sportovní reprezentace
kraje na akcích Olympiády dětí a mládeže

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel
Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty

sportovci (děti a mládež) Olomouckého kraje, krajské
svazy sportů, Olomoucká krajská organizace České unie
sportu

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Olympiády dětí a mládeže jsou projektem Českého
olympijského výboru, do kterého jsou zapojeny všechny
kraje České republiky. Akce se koná vždy každý rok a to
střídavě letní a zimní verzí. Jejich program tvoří
především sportovní akce a umělecké soutěže. Bývá
zařazen i sport zdravotně postižených sportovců. Akce
se účastní kromě mládežnické sportovní reprezentace
Olomouckého kraje i reprezentace ostatních 13 krajů
ČR. Prostřednictvím olympiád dětí a mládeže jsou mladí
sportovci pozitivně motivováni k provozování sportu a
soutěžení v duchu pravidel fair play. Olomoucký kraj
hradí účastníkům Her ubytování, stravu, dopravu,
jednotné ošacení, dresy, materiální vybavení a náklady
na zabezpečení trenérů. Olomoucký kraj bude i nadále
finančně podporovat účast mladých sportovců kraje na
těchto akcích.

Cílové skupiny

sportovci (děti a mládež) Olomouckého kraje

Ukazatele výstupů

Výsledky sportovců jsou případným měřítkem toho na

jaké úrovni se nachází mládežnický sport
v Olomouckém kraji ve srovnání s ostatními kraji ČR.
Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

1.900.000 Kč/letní verze, 950.000 Kč/zimní verze

Tabulka 76. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 9
Strategická oblast č. 9

Podpora talentovaných sportovců v Olomouckém kraji

Název opatření

Pořádání olympiád dětí a mládeže na území
Olomouckého kraje

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

Olomoucký kraj

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty

Český olympijský výbor, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, marketingová agentura, Olomoucká
krajská organizace České unie sportu, krajské svazy
sportů

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Olympiády dětí a mládeže jsou projektem Českého
olympijského výboru, do kterého jsou zapojeny všechny
kraje České republiky. Akce se koná každoročně
střídavě letní a zimní verzí. V termínu 21. - 26. 6. 2011
pořádal Olomoucký kraj "Hry V. letní olympiády dětí a
mládeže 2011". Pro uspořádání této celorepublikové
akce poskytuje ČOV v rámci svých marketingových
aktivit účelovou dotaci, projekt finančně podporuje také
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V případě
zvážení účasti v některém z dalších výběrových řízení na
pořadatelství akce bude nadále počítáno v rozpočtu
Olomouckého kraje s přiměřenou finanční částkou.

Cílové skupiny

sportovci (děti a mládež) Olomouckého kraje a krajů
České republiky

Ukazatele výstupů

Udělením pořadatelství bude dána Olomouckému kraji
důvěra v uskutečnění akce na co nejvyšší úrovni.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

5.000.000 Kč

Tabulka 77. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 10
Strategická oblast č. 10

Podpora sportu zdravotně postižených v Olomouckém
kraji

Název opatření

Podpora sportu a sportovců zdravotně postižených

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

zdravotně postižení sportovci, sportovní kluby zdravotně
postižených

Garant

Olomoucký kraj

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Sport zdravotně postižených sportovců a samotní
sportovci jsou ze strany Olomouckého kraje dlouhodobě
podporováni z dotačních titulů Olomouckého kraje.
Stejně tak jsou ze strany kraje podporovány významné
mezinárodní akce zdravotně postižených sportovců.
Olomoucký kraj bude pokračovat v podpoře zdravotně
postižených sportovců a sportovních oddílů sdružující
zdravotně postižené sportovce. Stejně tak i zachová
kategorii handicapovaný sportovec v anketě Sportovec
Olomouckého kraje.

Cílové skupiny

zdravotně postižení sportovci, sportovní kluby zdravotně
postižených

Ukazatele výstupů

Počty uskutečněných akcí pro handicapované sportovce
Olomouckého kraje, případně počet účastí
handicapovaných sportovců na akcích republikového a
mezinárodního charakteru.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

dle disponibilních finančních zdrojů

Tabulka 78. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 11
Strategická oblast č. 11

Podpora školní tělesné výchovy a škol zaměřených na
sport v Olomouckém kraji
Podpora školního sportu, podpora středních škol

Název opatření

zaměřených na sport

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel
Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty

základní a střední školy na území Olomouckého kraje

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

V Olomouckém kraji působí v současné době na
základních a středních školách přibližně 157 školních
sportovních klubů registrovaných v Asociaci školních
sportovních klubů (AŠSK) v kterých je sdruženo 12.758
členů. Olomoucký kraj bude podporovat sport na školách
v době mimo vyučování. Tento druh sportovní činnosti
umožní zapojení dětí pohybově méně nadaných a dětí,
které nejsou mimo školu organizované v jiných
tělovýchovných klubech. Olomoucký kraj bude i nadále
podporovat školní sport na školách. Spolupráce v rámci
organizace soutěží kategorie A. Na území kraje budou
podporovány školy se sportovními třídami a třídami s
rozšířenou výukou tělesné výchovy. Rovněž bude
podporován vznik sportovních gymnázií na středních
školách Olomouckého kraje.

Cílové skupiny

základní školy, střední školy, žáci základních a středních
škol

Ukazatele výstupů

Počet školních sportovních klubů a jejich členů na území

Olomouckého kraje.
Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

dle dotačního titulu MŠMT

Tabulka 79. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 12
Strategická oblast č. 12

Podpora sportovní infrastruktury ve vlastnictví
Olomouckého kraje
Modernizace, obnova a budování sportovních zařízení

Název opatření

při školách zřizovaných Olomouckým krajem

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel

školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem

Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje
Opatření přispěje k významnému zlepšení kvality
prostředí v rámci které jsou školní sportovní a
tělovýchovné aktivity provozovány. Olomoucký kraj
bude i nadále dle disponibilních zdrojů finančně
podporovat modernizaci, obnovu a budování sportovních

Stručná charakteristika

zařízení na školách na území Olomouckého kraje.
žáci škol, sportovci, školy zřizované Olomouckým

Cílové skupiny

krajem, ostatní obyvatelé kraje

Ukazatele výstupů

Počet zkvalitněných, zmodernizovaných, případně
vybudovaných objektů při školách na území
Olomouckého kraje

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

dle disponibilních finančních zdrojů

Tabulka 80. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 13
Strategická oblast č. 13

Podpora sportovní infrastruktury na území Olomouckého
kraje
Podpora sportovní infrasktruktury související s
cestovním ruchem (cyklostezky, lyžařské areály,

Název opatření

údržba lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách)

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel
Garant
Spolupracující subjekty
Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Olomoucký kraj bude podporovat modernizaci, obnovu či
budování specifické sportovní infrastruktury související s
cestovním ruchem v regionu. Tato infrastruktura kromě
samotného rozvoje možností sportovních aktivit na území
kraje přispěje rovněž i k rozvoji cestovního ruchu. Jedná
se například o cyklostezky, lyžařské areály, zimní
stadiony či zařízení fitness. Jako vhodný zdroj
financování se nabízí zejména politika příštího
programového období strukturálních fondů Evropské unie
na léta 2014 - 2018. Některé projekty by mohly být
podpořeny také přímo z dotačních titulů Olomouckého
kraje, případně z jiných dostupných zdrojů (například
zdrojů státu). Olomoucký kraj bude i nadále podporovat
budování sportovní infrastruktury související s rozvojem
cestovního ruchu. Opatření rovněž směřuje k podpoře
značení lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách.
Příspěvkem budou hrazeny náklady spojené se zajištěním

údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách, s
obnovou lyžařského značení, s informovaností o
udržovaných trasách za pomocí ICT technologií a
administrací koordinace údržby v daném roce.

obyvatelé kraje, turisti, subjekty vlastnící danou sportovní
Cílové skupiny

infrastrukturu.

Ukazatele výstupů

Počet cyklostezek, lyžařských areálů, zimních stadionů
apod.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

dle disponibilních finančních zdrojů

Tabulka 81. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 14
Strategická oblast č. 14

Spolupráce s terciární sférou aktivních v oblasti sportu
Spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci a dalšími fakultami a vysokými

Název opatření

školami na území Olomouckého kraje v oblasti sportu

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel
Garant

Olomoucký kraj
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v
Olomouci, ostatní fakulty Univerzity Palackého v

Spolupracující subjekty

Olomouci, vysoké školy na území Olomouckého kraje

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Opatření je zaměřeno na podporu specifické spolupráce
mezi Olomouckým krajem a Fakultou tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci, subjektem, který
sehrává v rámci kraje velmi důležitou roli v oblasti
tělovýchovy a sportu, zejména vysokoškolského.
Opatření se stejně tak týká i ostatních fakult Univerzity
Palackého v Olomouci a dalšími vysokými školami na
území Olomouckého kraje. Olomoucký kraj bude i nadále
prostřednictvím svých dotačních titulů podporovat
vysokoškolský sport na svém území.

Cílové skupiny

FTK UP v Olomouci, akademičtí sportovci

Ukazatele výstupů

Stálá spolupráce a obou subjektů.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

dle disponibilních finančních zdrojů

Tabulka 82. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 15
Strategická oblast č. 15

Propagace a popularizace tělovýchovy a sportu v
Olomouckém kraji
Vyhlašování ankety SPORTOVEC

Název opatření

OLOMOUCKÉHO KRAJE

Předkladatel

Olomoucký kraj

Žadatel
Garant

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
marketingová agentura organizující akci, Olomoucká

Spolupracující subjekty

krajská organizace České unie sportů, sportovní kluby

Územní rozsah

území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Olomoucký kraj bude i nadále oceňovat každoročně v
rámci slavnostního vyhlášení ankety SPORTOVEC
OLOMOUCKÉHO KRAJE nejúspěšnější sportovce a to
v současných 9 kategoriích (nejúspěšnější senior,
seniorský tým, junior, juniorský tým, trenér,
handicapovaný sportovec, cena fair play/objev roku, cena
Olomouckého kraje, Čestná cena Olomouckého kraje).
Slavnostní vyhlášení bude probíhat standardně v
okresních městech kraje a bude si získávat stále
významnější postavení mezi pořádanými akcemi v rámci
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj bude i nadále
finančně podporovat vyhlašování ankety Sportovec
Olomouckého kraje

Cílové skupiny

sportovci, sportovní týmy, trenéři
Počet dalších ročníků a z toho vyplývající prestiž konání

Ukazatele výstupů

akce.

Časový horizont plnění

2014 - 2018

Finanční plán

300 000 Kč ročně

Tabulka 83. Akční plán rozvoje sportu v Olomouckém kraji – strategická oblast č. 16
Strategická oblast č. 16
Název opatření
Předkladatel
Žadatel
Garant
Spolupracující subjekty
Územní rozsah

Propagace a popularizace tělovýchovy a sportu
Mediální podpora sportu
Olomoucký kraj

marketingová agentura
území Olomouckého kraje

Stručná charakteristika

Cílové skupiny
Ukazatele výstupů
Časový horizont plnění
Finanční plán

Olomoucký kraj bude sport na svém území mediálně
podporovat například zveřejňováním pořádaných
sportovních akcí, sportovních výsledků a úspěchů
prostřednictvím oficiálních webových stránek
Olomouckého kraje. Vybrané sportovní události mohou
být podpořeny také vydáním oficiální tiskové zprávy,
vytvořením bilboardu na budově kraje, spoluprací s
místními rozhlasovými stanicemi, regionálními
televizemi či tiskem. Uvedené aktivity by měly sloužit
maximální informovanosti obyvatel kraje a turistům o
možnostech sportovního vyžití na území kraje.
Olomoucký kraj bude i nadále podporovat medializaci
sportu v Olomouckém kraji.
sportovci, sportovní kluby, obyvatelé kraje, turisté
Počty mediálních výstupů.
2014 - 2018
dle disponibilních finančních zdrojů

6 ZAVERY
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (dále jen Koncepce) je zásadním
strategickým dokumentem navazujícím na materiál Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu
v Olomouckém kraji z roku 2007, který formuloval koncepci rozvoje sportu do roku 2011.

Předkládaná Koncepce obsahuje aktualizaci rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém
kraji pro 2014 – 2018. Aktualizace vychází zejména z nových koncepčních, právní a
strategických dokumentů vzniklých na úrovni státu, krajů a obcí. Jsou v ní zakomponovány
nové právní normy a metodické návody k programové podpoře komplexního rozvoje tělesné
výchovy a sportu v rámci České republiky. V aktualizaci Koncepce jsou reflektovány
koncepční a metodické materiály Vlády ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
(dále MŠMT), Českého olympijského výboru (dále ČOV), České unie sportu (dále ČUS) a
Evropské unie (dále EU).
Aktualizace Koncepce se ve třech částech (analytické, syntetické a v akčním plánu rozvoje)
zabývá nejprve přehledem základních dokumentů Evropské unie a České republiky
dotýkajících se koncepce, organizace a financování vývoje sportu a volnočasových aktivit
obecně. Významnou částí Koncepce jsou výsledky dotazníkových šetření realizovaných na
základních školách, středních školách a učilištích, dále v Domech dětí a mládeže a ve
Střediscích volného času a v obcích s rozšířenou působností, které přinesly významné podněty
pro aktualizaci Koncepce. V syntetické a návrhové části Koncepce jsou definovány
východiska, strategie a cíle rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji umožňující
formulaci šestnácti základních strategických oblastí Akčního plánu rozvoje do roku 2018.
Doplňkovou součástí Koncepce je dílčí pasportizace vybraných sportovních zařízení v rámci
kraje (CD).
Na aktualizaci Koncepce se podíleli odborníci ze Sdružení Sport a věda, experti z Univerzit a
pracovníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Koncepce je v souladu s materiálem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy OK (2012) a vychází z dalších koncepčních studií a analýz (Analýza potřeb rodin v
OK, 2009; Komparativní studie střednědobých záměrů dlouhodobého záměru vzdělávání OK
a jednotlivých obcí s rozšířenou působností, 2009; Územní studie rozvoje cyklistické dopravy
v OK, 2009; Analýza využití sportovních zařízení škol veřejností, 2009; Socio-ekonomická
analýza OK, 2010; Program rozvoje územního obvodu OK, 2011). Koncepce byla projednána
v poradních orgánech Olomouckého kraje - v Komisi pro mládež a sport a ve Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
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8 PŘÍLOHY
1. Dotazník pro Základní školy a Střední školy
Položky k vyplnění
Škola (město a
název)
Typ školy:
ZŠ
SŠ
Věková struktura
žáků
Žáci ZŠ (počet)
Žáci SŠ (počet)
Sportovní třídy
(počet)
Počet žáků ve
sportovních třídách
celkem
Třídy s rozšířenou
výukou TV (počet)
Počet žáků v třídách
s rozšířenou výukou
TV celkem
Sportovní zařízení
(jen vlastní, případně
majetek svěřený
zřizovatelem do
užívání):
Tělocvična
(tělocvičný sál bez
hlediště) (počet)
Kryté haly (krytá
sportovní zařízení
skládající se ze
sportovní plochy a
plochy pro diváky)
(počet)
Víceúčelové
venkovní sportovní
hřiště (počet)
Stadion (venkovní
sportovní zařízení

Vzor
Prostějov,
Gymnázium J. Wolkera
Ano/Ne
Ano/Ne

240
480
4
121

2
90

2

2

2

1

skládající se ze
sportovní plochy a
plochy pro diváky)
(počet)
Bazén (počet)
Fitcentra, posilovny
(počet)
Tenisové kurty
(počet)
Jiné (vyjmenovat
které)
Plánujete výstavbu:
(podtrhnout)

Vyučující TV jsou
aprobování

1
2
0
0
Tělocvičny
Sportovní haly
Bazénu
Venkovního hřiště
Zimního kluziště
Dětského hřiště
jinou
Na I. stupni ZŠ:
Méně než 50%
51 – 70%
71 – 90%
100%
Na II. stupni ZŠ:
Méně než 50%
51 – 70%
71 – 90%
100%
Na SŠ:
Méně než 50%
51 – 70%
71 – 90%
100%

Organizuje škola
zájmové sportovní
kroužky?
Počet žáků
v zájmových
sportovních
kroužcích celkem.
Lyžařské kurzy za
školní rok (počet)
Počet účastníků
lyžařských kurzů ve
školním roce celkem
Výuka plavání na I.

neorganizuje
1–3
4–6
7 a více
67

3
124
Plaveckou školou

stupni ZŠ
(realizovaná)
Počet účastníků
výuky plavání ve
školním roce celkem
Má škola školní
sportovní klub při
AŠSK (Asociace
školních sportovních
klubů)
Počet členů školního
sportovního klubu při
AŠSK
Prostorové podmínky
pro realizaci
tělovýchovného
procesu

Aprobovaným učitelem
Neaprobovaným
učitelem
96

Ano / Ne

145
Ideální/
Dobré/
Dostatečné/
Nedostatečné

2. Dotazník pro Obce III (s rozšířenou působností)
Položky k vyplnění
Obec
(s rozšířenou
působností)
Je na úřadu obce
pracovník zabývající
se oblastí sportu?
Zabývá se tento
pracovník jen oblastí
sportu?
Tento pracovník má
vzdělání:

Je ustanovena komise
pro
sport/tělovýchovu?
Komisi tvoří zástupci
Považujete
problematiku sportu
v obci za:
Sport je v obci
finančně podporován

Vzor
Prostějov

Ano/ne

Ano/ne
VŠ (tělovýchovné)
VŠ
SŠ
ZŠ
Ano/ne

TJ
Škol
Jiní
Důležitou pro všechny
Důležitou pro děti a mládež
Méně důležitou
Nedůležitou
Formou grantů
Investicemi do budování a oprav
Výhodným pronájmem zařízení
Bezplatným užíváním zařízení
Není podporován

Z rozpočtu obce jde
na podporu sportu:

Do 5%
Do 10%
Do 15%
více
Jakou podporu
Koncepční
očekáváte od
Finanční
Krajského úřadu OK? Poradenskou
Jinou
Za důležitou ve vaší
Tělocvičny
obci v oblasti sportu
Sportovní haly
považujete výstavbu: Bazénu/aqvaparku
Zimního stadionu
Dětského hřiště
cyklostezek
jiné
Průzkum vybavenosti obce sportovním a tělovýchovným
zařízením (zda se zařízení nachází, ne v majetku):
Víceúčelové venkovní 1
sportovní hřiště
(počet)
Tělocvična (jedná se
2
o tělocvičný sál bez
hlediště) počet
Koupaliště a bazény
1
(přírodní, umělá,
krytá, otevřená) počet
Stadion (venkovní
0
sportovní zařízení
skládající se ze
sportovní plochy a
plochy pro diváky)
počet
Kryté haly (krytá
1
sportovní zařízení
skládající se ze
sportovní plochy a
plochy pro diváky)
počet
Zimní stadion (počet) 0
Tenisový kurt (počet) 2
Kuželky, bowling
1
(počet)
Fitcentra, posilovny
1
(počet)
Lyžařské vleky
0
(počet)
V obci není žádné
0
zařízení
Má obec zřízenou
Ano/Ne
střešní organizaci pro

správu a údržbu
majetku sportovních
zařízení? Např.
Správa sportovních
zařízení města
3. Dotazník pro Domy dětí a mládeže a Střediska volného času:
Položky k vyplnění
Vzor
Školské zařízení
Olomouc,
(město a název)
Dům dětí a mládeže
Věková struktura
žáků
Klienti (počet)
240
Sportovní kroužky
volejbal, šachy, aerobik,
(jmenovitě)
plavání, lyžování, atd.
Sportovní zařízení (jen vlastní, případně majetek
svěřený zřizovatelem do užívání):
Tělocvična tj.
1
tělocvičný sál bez
hlediště (počet)
Kryté haly tj. jedná se 1
o krytá sportovní
zařízení skládající se
ze sportovní plochy a
plochy pro diváky
(počet)
Víceúčelové venkovní 2
sportovní hřiště
(počet)
Stadion tj. venkovní
0
sportovní zařízení
skládající se ze
sportovní plochy a
plochy pro diváky
(počet)
Bazén (počet)
0
Fitcentra, posilovny
0
(počet)
Tenisové kurty
0
(počet)
Jiné (vyjmenovat
0
které)

