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1. Úvod (J. Svobodová) 

Systém fungování sportu ve městě a cíl vedení města



1.1. Systém fungování sportu

• Složitý systém fungování

Různé subjekty (různé spolky, MST, ….)

Různé přístupy ke sportu (volnočasový, organizovaný, 
výkonnostní…)

Smíšené vlastnictví sportovišť (město, spolky, soukromé,…)

Různé zdroje financování (vlastní – vedlejší HČ, příspěvky; 
dotace-provozní, investiční, městské, krajské, svazové, MŠMT, ...NSA; 
soukromé zdroje - dary, sponzoring, …) 

Různé způsoby užívání sportovišť (vlastní, nájmy, komerční,…)



1.2. Cíl města Turnov

• Město Turnov – chce komplexně optimalizovat a podporovat systém jako 
celek 

(služba veřejnosti, údržba majetku města, spravedlivé/průhledné financování spolků)

Nástroje: - Koncepce sportu do r. 2024(schválena v ZM 2/2021)

- Komunikace a spolupráce (referent pro sport, garant za sport 
ve vedení města, výbor pro sport, kulaté stoly)

- Dotační politika – hlavní nástroj rozdělování financí

- Vlastnictví hlavních sportovišť městem

- Podpora klíčových sportovišť

- založení společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o.



2. Finanční zdroje do sportu 
v Turnově (J. Svobodová)

Přehled finančních zdrojů do sportu



2.1. Možné zdroje financování sportu

• 1. Zdroje z městského rozpočtu

- Dotační programy města (Dotace na činnost sportovních spolků a 
organizací, sportovní fond, podpora volného času dětí a mládeže a mimoškolních 
aktivit)

- Financování přes Městskou sportovní Turnov, s. r. o. 

• 2. Externí zdroje

- Různé investiční a provozní dotace (NSA, Liberecký kraj, sportovní svazy)

- Soukromé zdroje (sponzorské dary)

• 3. Vlastní zdroje sportovních organizací



2.2. Zdroje z města Turnov

Dotační programy města: - Dotace sportovním spolkům na činnost, Sportovní fond

- Individuální dotace

Dotace v tis. Kč 2018 2019 2020 celkem

Dotace sportovním spolkům na činnost 5 999 6 000 7 628 19 627

Sportovní fond 159 164 79 402

Individuální dotace 7 771 475 2 850 11 096

součet: 13 929 6 639 10 557

Celkem: 31 125



2.3. Finance přes MST

• MST: Dotace na provoz a investice + vlastní zdroje vzniklé HČ

• Struktura financování:

Dotace v mil. Kč 2018 2019 2020
Výnosy MST celkem 23 283 356 25 096 301 23 901 894

Provozní dotace 7 965 000 9 510 000 8 796 000

Výnosy z vlastní činnosti 15 318 356 15 586 301 15 105 894

Investiční dotace 1 400 000 1 650 000 2 150 000

Náklady MST celkem 30 664 381 30 833 694 27 602 896

Provozní náklady 9 676 701 10 438 071 8 583 205

Personální náklady 10 641 754 10 703 452 9 841 431

Odpisy 6 867 817 6 735 295 6 645 658

Realizované investice 2 780 000 2 920 000 3 550 000



2.4. Další zdroje

• 2. Externí zdroje

- Různé investiční a provozní dotace

- Soukromé zdroje (dary a sponzoring)

• 3. Vlastní zdroje sportovních organizací

- Členské příspěvky

- Hospodářská činnost sportovních organizací (sportovní, vedlejší)



3. Role Městské sportovní 
Turnov, s. r. o. (J. Veselka) 

Průhledná a efektivní správa majetku města



3.1. Vznik a důvody založení MST

• 2000 založena Městská sportovní Turnov, s. r. o. (100% Město Turnov)

• Důvody : - efektivní správa majetku města (sdílení lidí, techniky,… 
economy of scale) 

- vliv (přehled) města na hospodaření s majetkem (cca 260 mil.)

- daňová optimalizace

MST PLNÍ FUNKCI PRŮHLEDNÉ SPRÁVY MAJETKU A ÚSPORY 



3.2. Příklad a důsledky 
MST nárokuje odpočty na vstupu:

• Důsledky: NELZE ZMĚNIT (dodanění) 

NEMALÉ PENÍZE ZŮSTÁVAJÍ NA VYUŽITÍ MĚSTU (I PRO SPORT)

Investice 2015až2017 2018 2019 2020*celkem
cca mil. Kč 190,0 2,8 2,9 3,5 199,2
vratka DPH 39,9 0,6 0,6 0,7 41,8
Provoz**
cca mil. Kč 30,6 12,4 12,8 11,5 67,3
vratka DPH 6,4 2,6 2,7 2,4 14,1
Odvod DPH*** 6,7 2,7 2,8 2,6 14,9

CELKEM ZA 5 LET úspora  cca: 41,1

*neuzavřeno, odhad

**provozní výdaje 2015,2016 odhad 10 mil./rok

***roky 2015-2018 a 2020 odhad



4. Souvislost financování MST se 
systémem financování sportu 
(J. Veselka) 

“Ekonomické a právní posouzení služeb zajišťovaných MST” zpracované 2018-19 



4.1. Poskytování služeb MST -forma
Ekonomické a právní posouzení poskytování služeb MST  - v roce 2019

Expertní tým právníků, auditorů a daňových poradců: (KODAP Mgr. Hejzlar, AUDITEX - Ing. L. Šubert, Daňový 

poradce - Ing. P. Lampa)

Obsah: Popis, analýza, rizika, doporučení = přesná pravidla fungování MST a vazby na město, dotace a klienty

Poskytování sportovní služby, jako zdanitelné plnění s nárokem odpočtu na vstupu je bezpodmínečně nutné 

zachovat

Obsah: I. Financování provozu a rozvoje (režim SGEI, možnosti financování ze strany města)

II: Majetek obhospodařovaný MST (péče o majetek, financování obnovy)

III: Poskytování služeb MST (stanovení cen, návaznost na dotace)

IV: Ostatní souvislosti (právní souvislosti a náležitosti)



4.2. Výstup a závěry

Výstup – závěry:

MST financováno v režimu SGEI (služby v obecném hospodářském zájmu)

• Úprava smluvních vztahů

• Stanovení cen (kalkulace, tržní)

• Uzavření nových smluv

• Promítnutí do dotací pro školy a sportovní spolky – „Pravidla dotací“



5. “Pravidla pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím 
z rozpočtu města Turnov“
(J. Svobodová) 

Přehled stávající verze a poukazované „problémy“



5.1. Základní principy současných „Pravidel“

• Obecně 73% do provozu a 27% do sportovní činnosti spolků

• Principy:

• Skupina 1 – velké spolky, uzavřená – jmenovitě (sportoviště klíčová (4),  jmenované; 73% - provoz/27%-sport

• Skupina 2 – menší spolky, otevřená – ostatní (nejsou ve skupině 1) 

• Skupina 3 – využívající sportoviště MST (AC, HC, FK), uzavřená – nájmy za městská sportoviště či MST 

• Celkově – administrativně náročné

• Umožňuje krácení dle celkové alokace v rozpočtu města



5.2. Deklarované problémy „Pravidel“

• 1. Skupina 1 - a)  lépe definovat skupinu 1- měřitelně ; problém lobbingu

b) ekonomika provozu – není dána exaktním výpočtem  

• 2. Skupina 2 – Výpočet dotace – zaleží na velikosti a činnosti spolku, trenéři (2 nebo 5 tis dle velikosti??), 

Provozní náklady –počet oddílů, reprezentace,…  chybí jasně měřitelná specifikace 

• 3. Skupina 3 – poukazuje se až na 100% výši dotace spolkům na služby MST

• 4. Celkově – administrativně náročné, složité



6. Složitost problematiky 
(J. Svobodová) 

Konkrétní ukázka složitosti problematiky – hodnocení „Ekonomiky provozu“ 



6.1. Tabulka hodnocení ekonomiky provozu

• Vložit tabulku

kriteriální tabulka - dotace na ekonomiku provozu

hospodaření spolku 2019 v tis. Kč
rozsah spravovaného
hmotného majetku*

členská základna

název spolku
celkové 
náklady 
spolku

provozní 
dotace 
celkem 

dotace 
města 
celkem

HV
DHM

v tis. Kč

oprávky 
k DHM
v tis. Kč

osobní náklady 
2019 v tis. Kč

(mzdy a zákonné 
odvody) 

počet 
členů k 
1/2020

počet 
mládeže

počet 
registr. 

mládeže

počet 
oddílů

aktivity
pro 

veřejnost

repre-
zentace

města **

body 
celkem

výše
dotace

dotace na 
ekonomik
u provozu 

2020

body body body body body body

TJ Turnov xx xx 2 205 xx xx xx xx 1449 613 502 20 0 450 000

TSC Turnov xx xx 958 xx xx xx xx 502 272 217 6 0 175 000

FK Turnov xx xx 286 xx xx xx xx 182 126 126 1 0 100 000

T. J. Sokol Turnov xx xx 773 xx xx xx xx 908 493 73 5 0 120 000

AC Turnov xx xx 564 xx xx xx xx 800 625 625 1 0 60 000

HC Turnov 1931 xx xx 587 xx xx xx xx 295 174 123 1 0 60 000

ŠK Zikuda Turnov xx xx 202 xx xx xx xx 118 75 75 1 0 60 000

Tenisový klub Turnov xx xx 98 xx xx xx xx 133 68 34 1 0 40 000

Klub lyžařů Turnov xx xx 99 xx xx xx xx 199 53 53 1 0 40 000

Junák - český skaut xx xx 90 xx xx xx xx 373 282 0 1 0 40 000

Orel jednota Turnov xx xx 42 xx xx xx xx 135 44 0 1 0 10 000

KČT Sokol Turnov xx xx 48 xx xx xx xx 337 128 0 1 0 40 000

Ski club Turnov xx xx 28 xx xx xx xx 68 12 0 1 0 30 000

SSK Malý Rohozec xx xx 5 xx xx xx xx 15 0 0 1 0 5 000

ABT Česana Malý Rohozec xx xx 16 xx xx xx xx 42 19 0 1 0 15 000

Sportinline 48 41 41 1 0 20 000

Klub vojáků v záloze 
Turnov 20 0 0 1 0 8 000



6.2. Objektivizace hodnocení
• Nesrovnatelné:

Vykazované osobní náklady – HPP, DPČ a DPP vs. DJV, HC trenér placený asociací,…

Členská základna (př.: Turistický oddíl Sokol vs. KČT ); 

Hospodaření spolku – nedostatečné informace s ohledem na HČ (sport) a VČ (DHČ) 

–vykazování - struktury majetku

- personálu

- hospodářského výsledku

• Lze udělat tabulky na bodování pro všechna kritéria, apod.



7. Problematika dotací
(J. Veselka) 



7.1. Přehled dotačních zdrojů
Evropské - Evropské strukturální a investiční fondy - Operační programy

(2021-27) Programy přeshraniční spolupráce (Č-PL, Č-N) – hlavně provozní 
(společná činnost, akce)

Národní: NSA (dotace provozní „Můj klub“ i investiční (

Podpora sportovních svazů a ČUS

Regionální: Liberecký kraj

Lokální: Město Turnov

Jiné účelové dle aktivit (SFŽP, podporované společenské akce, aj…)



7.2. Závěry k dotační problematice
• Značné množství dotačních titulů – nepřehledné pro laiky, 

• složitá orientace v problematice (každý jiná pravidla)

• Zároveň velká příležitost pro sportovní organizace na zlepšení financování (realizace větších 
akcí).org.

• Co chybí?

• Nevíme kolik se čerpá nyní dotací – vhodné udělat inventury

• Kolik by mohlo být - zmapovat kvantitativní možnosti (+projekty)

• Snaha o navýšení - vytvoření systému na podporu získávání 
dotací

• Jak konkrétně - koncepce sportu města  ve spolupráci Město 
a MST



8. Shrnutí a závěr 
(J. Svobodová)
Shrnutí prezentace a návrh dalšího postupu řešení problematiky



8.1. Shrnutí závěrů

• Dobrý celkový systém financování – šetří prostředky

• Určitá „nedokonalost Pravidel“ (viz výše) 

• Administrativní náročnost (určitě pro menší spolky)

• Malé čerpání externích dotací

• Otázka dostatečnosti zdrojů (asi nikdy nebude dostatek)

• Jiné?



8.2. Návrh dalšího postupu

• Ze shrnutí vyplývá: - napravit „Pravidla“ a pravidelně aktualizovat

- administrativní zjednodušení (aspoň pro menší spolky)

- vytvořit systém na podporu čerpání externích dotací

• Další postup: Zahrnuto do koncepce sportu 

(do strategických cílů i do akčních plánů)

Bude zlepšováno v rámci řešení akčních plánů – rok 2021



DĚKUJEME ZA POZORNOST


