
Název pracovní skupiny:  VÝKONNOSTNÍ A VRCHOLOVÝ SPORT 

Termín:     22. 2. 2022 ve 14.00 
Doba jednání:    2 hodiny 

Místo:     ÚMČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 6. patro 

Popis zaměření pracovní skupiny: Podpora a rozvoj podmínek pro výkonnostní a vrcholový sport 
na území městské části Praha 6 

Témata k diskusi:    

§ Finanční podpora činnosti sportovních organizací z rozpočtu městské části 
§ Podpora provozu sportovních zařízení sportovních organizací 
§ Rozvoj sportovní infrastruktury pro výkonnostní a vrcholový sport 
§ Spolupráce sportovního hnutí a městská část 
§ Spolupráce se školami 

Hlavní poznatky z analytické části související s řešenou problematikou: 

Od roku 2016 byl průměrný podíl podpory sportu a volného času formou dotací z rozpočtu městské části 
na úrovni 1,7 % z celkových výdajů rozpočtu. Na rozdíl od některých dalších městských částí nespravuje 
městská část Praha 6 prostřednictvím vlastní organizace vyšší počet sportovních zařízení. Kromě 
společnosti SNEO, a.s., která je provozovatelem letního koupaliště Petynka, městská část Praha 6 
neprovozuje žádná další provozně náročná sportoviště. 

Nad rámec sportovních zařízení základních škol je velká část sportovní infrastruktury v majetku spolků, 
které jsou nuceny financovat nejen provoz vlastních zařízení, ale také údržbu, opravy či další rozvoj. 
V souvislosti s rostoucími cenami za energie pak vznikají sportovním organizacím další náklady, které 
mohou omezovat rozvoj sportovní činnosti. Mnozí respondenti dotazníkových šetření deklarovali 
nevyhovující zázemí některých sportovních zařízení spravovaných  sportovními kluby. 

Na území městské části působí 45 samostatných sportovních spolků, členská základna 29 z těchto 
organizací převyšuje počet 100, přičemž absolutně největší organizací je Tělovýchovná jednota Dukla 
Praha s počtem 2037 členů. Celková členská základna sportovních spolků převyšuje počet 17 tisíc členů, 
což potvrzuje velmi vysoké zastoupení a tradici organizovaného sportu na území městské části Praha 6. 

Představitelé větších sportovních organizací nejčastěji deklarovali následující problémy či připomínky: 



§ Nízký objem finanční podpory z rozpočtu městské části 
§ Vysoká administrativní náročnost žádostí vzhledem k jejich výši 
§ Absence komunikace se sportovními spolky nad rámec řešení dotací 
§ Hrozba neefektivní alokace dotací z důvodu účelových akcí 
§ Nedostatečné zastoupení sportu na politické úrovni MČ 
§ Zaměřit se více na podporu činnosti spolků a trenérů 
§ Praha 6 jako iniciátor sportovních projektů 
§ Hrozba netransparentního vykazování hodin 
§ Nedostatečná podpora výkonnostního sportu 
§ Potenciál rozvoje sportovních škol 
§ Nutnost jednání s developery v oblasti sportu a volného času 
§ Nutnost intenzivnější podpory investičních výdajů a výdajů na opravy zařízení spolků 
§ Návrh zvláštní podpory spolků s vlastní infrastrukturou 
§ Potenciál užší komunikace mezi magistrátem a MČ 
§ Omezení rozvoje organizací z důvodu nedostatku kapacit sportovišť 
§ Podfinancovaná sportoviště v majetku spolků 
§ Zhoršující se technický stav sportovních zařízení spolků (stáří budov) 
§ Potenciál užšího propojení škol a sportovního hnutí 
§ Nedostatek trenérů a nízká ochota mladší generace k dobrovolné činnosti 
§ Potenciál rozvoje bezprostředního okolí sportovních zařízení spolků 


