
Kulatý stůl č. 1 - FINANCOVÁNÍ SPORTU V TURNOVĚ 

Zápis ze setkání: středa 28. 4. 2021 od 15:30 hod. (1. setkání v roce 2021) 

Seminář připravili: Jana Svobodová, Martina Marková, Jiří Veselka 

 
Přítomni:  Jana Svobodová (místostarostka), Jiří Veselka (jednatel Městské sportovní Turnov s.r.o. - MST), Lenka 

Karásková (MěÚ Turnov, OŠKS), František Zikuda (ŠK Zikuda Turnov), Tomáš Krištof (AC Turnov), Petr Koubus a 

Petr Havel (FK Turnov), Libor Šlechta (HC Turnov), Filip Stárek (TJ Turnov), Jindřich Kořínek (SVČ Žlutá ponorka, 

TJ Turnov), Jan Kovář (SVČ Žlutá ponorka, TJ Turnov), Milan Hejduk a Lenka Plívová (TJ Sokol Turnov), Jan Varcl 

(TJ Sokol Turnov – stolní tenis), Miroslav Reichl (TSC Turnov), Lumír Šubert (KČT Sokol Turnov), Pavel Hlubuček 

(Sportinline), Lubomír Mráz (Ski club Turnov) 

 

Přítomní byli seznámeni s problematikou financování sportu v Turnově dle připravené prezentace – příloha 

zápisu:  

Systém fungování sportu ve městě, přístupy ke sportu zdroje financování, způsoby užívání sportovišť a 

smíšené vlastnictví sportovišť, nástroje řízení sportu - koncepce sportu, personální zdroje, výbor pro sport a 

kulaté stoly; možné zdroje financování sportu vč. těch z rozpočtu města – dotační programy a financování 

prostřednictvím MST; představení MST, definování silných a slabých stránek financování sportu.  

Proběhlo seznámení s dotační problematikou obecně, v několika úrovních dotačních zdrojů (evropské, 

regionální, lokální a ostatní účelové dle druhu aktivit). V současnosti je nabízeno od různých institucí značné 

množství dotačních titulů ve více úrovních, které sebou přináší složitou orientaci a jistou administrativní 

zátěž, ale zároveň také velkou příležitost pro sportovní spolky na zlepšení financování jejich rozpočtů a 

realizování i větších akcí. 

V diskuzi zaznělo: 

- současná epidemická situace zapříčinila pokles příjmů do rozpočtu města, důvodem bylo mj. i ponížení 

všech městských dotačních titulů o 20 %, v současné době není zřejmé, zda dojde v roce 2021 zpětně k 

navýšení finančních prostředků do dotačních programů – vše je závislé na míře daňového zatížení (DPH, 

daň z příjmu), aktuálnější informace budou známy 6/2021 

- MST plánuje zřídit dotační management, tj. poradenství v dotační oblasti (výběr vhodných zdrojů k 

získávání finančních prostředků, administrativní pomoc při zpracování žádostí o dotace atd.), který bude 

fungovat v rámci MST a budou ho moci využít i ostatní spolky na území města 

- od zástupců některých spolků zazněly konkrétní připomínky k administrativní náročnosti zpracování 

vyúčtování dotací z programu Podpora činnosti sportovních spolků a organizací, z diskuze vzešel apel na 

poskytovatele dotací ke zjednodušení administrace, větší variabilitu uznatelných nákladů, možnost využití 

paušální čerpání dotace pro menší spolky bez nutnosti dokladování nákladů atd. 

- konkrétní připomínky ke stávajícímu systému finanční podpory pro sportovní spolky z rozpočtu města, 

řešena (ne)spravedlnost rozdělení dotací dle současně platných Pravidel na podporu činnosti sportovních 

spolků a organizací (disproporce mezi spolky), především v oblasti ekonomiky provozu, nájmů pro spolky, 

které využívají sportoviště MST (dle pravidel sk. 3), znevýhodnění ostatních spolků, kterým není dle 

současně platných Pravidel na nájem přispíváno, v rámci Výboru pro sport je v současné době řešena 

otázka změny těchto Pravidel, dle kterých jsou dotace na činnost spolků rozdělovány 

- platnost smluv mezi MST a spolky na údržbu sportovišť a následné fakturace paušálních služeb MST, které 

trvaly i během období, kdy se s ohledem na epidemiologická opatření sportovat nemohlo 

Zapsala: Lenka Karásková 
Ověřila: Jana Svobodová 
Datum zápisu: 28. 4. 2021 


