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Doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona 

č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů 

(platné zejména pro obce a města) 

 

Úvod: 

Dle novely je základní obsah, (osnova) plánu rozvoje sportu pro obce a města 

vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu. Samozřejmě, že plány obcí 

s rozšířenou působností („trojkových“) budou svým obsahem a rozsahem zcela 

odlišné od plánů obcí a to samé platí pro města a něco zcela úplně jiného bude 

platit pro kraje. Z toho vyplývá, že „jednotnou metodiku“ je dosti obtížné stanovit, 

ale lze doporučit neopomenutelné oblasti, které by měly být v plánu zahrnuty a 

podle rozsahu si každý vybere to, co odpovídá jeho působnosti. 

 

Pozn.: V případě, že kraj či obec má schválenou koncepci, či jiný strategický 

dokument pro oblast rozvoje sportu ještě před účinností této novely, a tento 

dokument splňuje obsahově zadání dle tohoto předpisu, pak je možné tento 

dokument považovat za splnění této zákonné povinnosti dle § 6a odst. 2 

Zákona o podpoře sportu.  

 

Výňatek z novely: 

                                                                          §6 

Úkoly obcí  

                (1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména  

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,  

  

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,  

 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů,  

  

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,  

  

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  

  

                (2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 

v obci a zajišťuje jeho provádění.  
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§ 6a  

 

Plány v oblasti sportu  

 

                (1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné 

k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. 

Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků 

a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů 

v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.  

  

                (2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 

podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k 

zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je 

také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.  
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Návrh bodů osnovy plánu rozvoje sportu  

(obec, město) 

 

 

Plán podpory sportu (obce, města) je střednědobý dokument konkretizující cíle, 

opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu 

umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch 

(obce, města) a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů rozvoje 

sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025. Pro 

naplnění této zákonné povinnosti je nutné zpracovat v plánu rozvoje sportu 

minimálně náležitosti uvedené v §6a odst. 2 zákona. 

 

Pozn.: 

V současné době existují již téměř ve všech krajích ČR schválené „Koncepce“, 

nebo „Plány rozvoje sportovních a volnočasových aktivit“ apod., a proto je třeba 

určitě počítat, že plány podpory sportu (obce, města) by měly vycházet 

z koncepčních materiálů na úrovni kraje a v širším kontextu ze státní koncepce 

sportu. 

 

OBSAH: 

 

Úvod  

Zde by měl být popsán aktuální stav v oblasti sportu daného (obce, města) včetně 

specifik této oblasti daných pro tento region. Vhodná by byla i statistická data 

(obecná demografie - kolik je obyvatel, kolik sportuje, mládež a pod). Popis 

nejpalčivějších problémů v zajištění podpory sportu v daném regionu 

a v neposlední řadě cíle, které tento plán podpory sportu sleduje. 

 

Základní východiska  

Definice základních problémů v oblasti sportu daného regionu (obce, města). 

Popis současného stavu včetně všech partnerů, kteří v daném regionu v oblasti 

sportu spolupracují, nebo by dle tohoto plánu měli spolupracovat. 
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Multiplikační dopady sportu  

Propojení sportu s ostatními oblastmi lidského života v daném regionu. Zejména 

se jedná o zdravotní dopady, rekreaci, zdatnost, socializaci, seberealizaci, 

ekonomiku apod.  

 

Definování strategických cílů (obce, města) v oblasti sportu  

Jedná se zejména o stanovení priorit. Jako příklad může být: 

Sport dětí a mládeže, Sport pro všechny, Sportovní infrastruktura, Významné 

sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně.  

 

Přístupy a formy (obce, města) k naplnění stanovených priorit  

Zde by měla být popsána konkrétní opatření pro reálné naplňování vlastního plánu 

rozvoje sportu.  

 

Financování sportu z rozpočtu (obce, města)  

Ve většině případů se pravděpodobně bude jednat o „dotační politiku“ 

financování podpory sportu. Je možné propojit i s dotačním programem 

příslušného kraje, pokud nějaký takový v rámci kofinancování existuje apod. 

Jinak se může jednat o položky v rozpočtu, které mají souvislost s rozvojem 

sportu v dané lokalitě, např. sportoviště školy, možný příspěvek pro místní 

sportovní subjekt, sportovní akce apod. 

 

Přílohy např.: 

- Přehled sportovních zařízení a subjektů, které existují v rámci regionu 

v oblasti sportu. 

- Pasportizace těchto zařízení (pokud existuje). 

- Rozpočet dané (obce, města) ve vazbě na celkové výdaje směrované do 

podpory sportu. U většiny obcí, měst a krajů mohou být tyto výdaje velmi 

úzce spojené s výdaji na zajištění podpory dětí a mládeže a není mnohdy 

jednoduché toto oddělit. Ale na úrovni regionální by neměl být problém. 

Klasickým příkladem může být podpora hasičů, která je někde vnímána 

jako aktivita ryze volnočasová, jinde jako aktivita ryze sportovní.  


