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Financování 
sportu

ve Zlíně

Jak se v současné době
financuje sport ve Zlíně?



Věděli jste …
…že financování sportu se bude v roce 2020 měnit?

Oznámi l  to  na  jednání  Zastupi te lstva  dne 24.  10.  2019 pan Miros lav  Adámek. 

Výdaje Statutárního města Zlín
na SPORT a tělovýchovu
v roce 2018 v mil. Kč
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Podívali jsme se, jak je sport a volnočasový pohyb 
financován dnes.

Zdroj: Závěrečné účty SMZ 2018, Oficiální web města Zlín
dokumentace komise pro sport a Fondu mládeže a tělovýchovy.

10 % rozpočtu města Zlín 
jde do sportu a pohybu.



Příjmy zlínského hokeje v roce 2018.

Z kolika zdrojů tečou
peníze do hokeje? 

32,7 mil. Kč

Zdroj: Závěrečné účty SMZ, Oficiální web města Zlín; účetní závěrky společností; 2018

Našli jsme 4. Kdo najde další?
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Rozdělování financí do místních částí města

Jak nad rozvojem sportu uvažuje Zlín 21?

Město Zlín rozděluje finance na provoz a rozvoj sportovišť v jednotlivých místních 
částech vnějšího Zlína rovnoměrně. (Maják a FA spadají v přehledu nákladů pod Kudlov)

www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

Výdaje na tělovýchovu 
a volnočasové aktivity 
v okrajových místních 
částech města Zlín 
v roce 2018 v tis. Kč, 
(přepočteno 
na obyvatele MČ)

Fiktivní rozdělení 
„zákazníků“ rozpočtu 
na sport v obci 
(pozn.: některé skupiny 
se kryjí)

Jsme rádi, že se systém bude měnit. Podivujeme se však nad faktem, že se tak má dít 
pod taktovkou těch, kteří systém za své vlády uvedli právě do tohoto neutěšeného stavu.

Při úvaze o sportu se inspirujeme v Bratislavě.

Zdroj: Závěrečné účty SMZ, Oficiální web města Zlín

Subjektivita do financování 
sportu nepatří.

Zdroj: Jedná se o fiktivní model nezaložený na datech města Zlín;
myšlenkový směr z knihy M. Valló (2018); Plán Bratislava


