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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Základní analytická zjištění – vymezení sportu

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

3

Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Posouzení technického stavu sportovní infrastruktury
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Základní analytická zjištění – financování sportu
Fond sportu města Uherské Hradiště:

•

na organizaci sportovních akcí - turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj.,
(prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště
– žadatel musí být hlavním realizátorem;

•

na sportovní činnost - zajištění mistrovských, zejména mládežnických
soutěžních utkání nebo závodů, na úhradu nákladů za nájmy a využití
sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, na mzdy trenérů a
cvičitelů mládeže;

•

na provoz sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, zejména
na opravy, údržbu, revize, příp. energie.
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Základní analytická zjištění – financování sportu
Vývoj výše a struktury výdajů na rozvoj sportu v Uherském Hradišti, 2011–2019
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Podíl výdajů na sport na celkových výdajích města, 2010–2019
Skutečné výdaje
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(v tis. Kč)
Výdaje celkem
1 076 397 835 564 645 330 508 378 559 187 618 263 500 075 583 281 757 101 716 213
Sport a
volnočasové
260 609 48 350 40 276 26 121 23 890 21 307 33 356 26 641 29 904 43 879
aktivity celkem
% podíl na
24,2 %
5,8 %
6,2 %
5,1 %
4,3 %
3,4 %
6,7 %
4,6 %
3,9 %
6,1 %
celkových výdajích
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Základní analytická zjištění – komparace
Porovnání vybraných měst a jejich běžných výdajů na sport přepočtených na obyvatele, 2014-2018
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Porovnání vybraných měst a jejich kapitálových výdajů na sport přepočtených na obyvatele, 2014-2018
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Identifikace klíčových problémů a rozvojových potřeb města
v oblasti sportu
Sportovní infrastruktura
▪

Chybějící prvky sportovní infrastruktury (multifunkční sportovní hala, horolezecká stěna, trasa pro inline brusle, multifunkční hřiště, sportovní prvky v přírodě)

▪

Nevyhovující stav vybraných sportovních zařízení (zimní stadion, sportovní hala, původní skatepark
atd.)

▪

Nedostatečná kapacita sportovišť v exponovaných časech

Spolupráce a podpora sportovní činnosti
▪

Rozdíly ve finanční podpoře města z Fondu sportu na člena sportovní organizace

▪

Nízké výdaje na podporu sportu v porovnání s obdobnými městy v České republice

▪

Způsob spolupráce v rámci trojměstí (Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město) ve vztahu
k financování sportovní infastruktury
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Vize rozvoje sportu Uherského Hradiště
Spolupráce

Efektivní správa
Uherské Hradiště, jako největší provozovatel
sportovních zařízení ve městě, přistupuje jako dobrý
hospodář ke správě sportovní infrastruktury, aktivně
přistupuje k její údržbě, modernizaci nebo doplnění
tak, aby její stav umožňoval její využívání ze strany
obyvatel města.

Financování
Sport je podporován na základě vícezdrojového
financování, na kterém se v podílí jak město, tak
další aktéři sportovního prostředí, přičemž snahou
města je finanční podporu sportu zvyšovat. Pro
financování sportu jsou vyžívány také národní nebo
evropské zdroje, pro jejichž získání město vytváří
vhodné podmínky.

Přiměřenost
Budování nové a modernizace stávající sportovní
infrastruktury je důsledně realizována v souladu
s potřebami města tak, aby byla zajištěna
dlouhodobá provozní udržitelnost a přiměřené
nároky na rozpočet města a poskytovatele služeb
a cenová dostupnost pro obyvatele města.

VIZE 2030
Sport je přirozenou součástí života
obyvatel Uherského Hradiště všech
věkových skupin, kteří mají
možnost si vybírat ze široké
nabídky sportů, volnočasových
aktivit a akcí.
Pro sportovní a volnočasové
aktivity má město moderní
sportoviště s kvalitním zázemím,
jehož centrem je městský
sportovně-rekreační areál, který
představuje nadregionální
a celoročně využívaný sportovní
a společenský prostor sloužící jak
obyvatelům města, tak i celého
Uherskohradišťska.

Podpora sportu probíhá v synergii na více úrovních,
a to jak mezi klíčovými aktéry ve městě (sportovní
kluby, spolky, školy atd.), tak ve spolupráci s krajem,
národní úrovní a dalšími aktéry sportovního
prostředí. Město aktivně přistupuje ke spolupráci
také v rámci trojměstí, které představuje přirozenou
širší aglomeraci města.

Odbornost
Podpora rozvoje sportu a volnočasových aktivit je
realizována na základě odbornosti, znalostí,
relevantních dat a informací, přičemž výsledkem je
odpovědný přístup k rozhodování
o jednotlivých záměrech souvisejících s podporou
jeho rozvoje.

Sportovní prestiž
Město využívá sportovní aktivity, akce a sportovní
úspěchy k budování pozitivního povědomí a prestiže
Uherského Hradiště. Význam města na sportovní
mapě České republiky zvyšuje jeho atraktivitu také
z hlediska turismu, což má pozitivní dopady na
ekonomickou aktivitu ve městě.
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Strategický cíl

STRATEGICKÝ CÍL
Uherské Hradiště vytváří podmínky pro sportovní činnost jeho obyvatel tak, že ve městě
je dlouhodobě minimálně 75 % obyvatel, kteří se pravidelně nebo nepravidelně
věnují nějaké sportovní aktivitě.
Indikátory
Indikátor pro měření strategického cíle
▪

Stabilní využití sportovní infrastruktury ve správě města

▪

Podíl výdajů na sport v rámci rozpočtu města

▪

Podíl aktivně sportujících obyvatel ve městě z celkové
populace města

Výchozí hodnota
(2019)

2025

Výhled
2030

Zdroj pro měření

-

Min. 75 %

Min. 75 %

Databáze organizací
města (*)

Cca 5 % (průměrný
podíl výdajů
za 2014–2019)

Cca 6,5 %
(průměrný podíl
za 2020–2024)

Cca 7,5 %
(průměrný podíl
za 2025 – 2029)

Rozpočet města –
monitor státní
pokladny (**)

-

Min. 75 % populace Min. 75 % populace
města
města

Reprezentativní
výzkum (***)

(*) Informace organizací - Sportoviště města Uherské Hradiště, p.o., Aquapark Uherské Hradiště, p.o.
(**) Měřeno na základě údajů rozpočtu města (Monitor státní pokladny)
(***) Měřeno na základě vlastního výzkumu obyvatel města Uherského Hradiště, který bude dle stejné opakován v roce 2025 a 2030
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Specifické cíle

Strategické cíle

Indikátor
▪

Specifický
cíl 1

Zkvalitnění sportovní
infrastruktury ve městě

▪

▪

Specifický
cíl 2

Zlepšení podmínek pro rozvoj
sportovní činnosti ve městě
▪

Specifický
cíl 3

▪

Zlepšení podpory sportovního
prostředí ve městě

▪

Dokončení rekonstrukce / výstavba
nového zimního stadionu a vybudování
multifunkční sportovní haly
Aktualizovaná pasportizace sportovní
infrastruktury ve správě města
Podíl dětí a mládeže aktivně sportujících
v klubech nebo volnočasových kroužcích
ve vztahu k celkovému počtu dětí a
mládeže v Uherskému Hradišti
Počet uskutečněných akcí a aktivních
sportovců
Vývoj příjmů a výdajů města pro oblast
sportu
Počet podpořených subjektů v oblasti
sportu a pohybových aktivit
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Priority a opatření na podporu rozvoje sportu
Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Sportovní infrastruktura

Sportovní činnost

Sportovní prostředí

Opatření 1.1
Modernizace a rozvoj sportovní
infrastruktury

Opatření 2.1
Podpora sportu pro širokou
veřejnost

Opatření 3.1
Financování sportu

Opatření 1.2
Rozvoj volnočasové a rekreační
infrastruktury

Opatření 2.2
Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže

Opatření 3.2
Zlepšování spolupráce v oblasti
sportu

Opatření 1.3
Řízení sportovní infrastruktury ve
správě města

Opatření 2.3
Podpora organizovaného sportu

Opatření 3.3
Provádění monitoringu sportu

Opatření 2.4
Podpora sportovních akcí

Opatření 3.4
Podpora prezentace
a medializace sportovních aktivit
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Představení priorit, opatření a aktivit
PRIORITA 1 – SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

OPATŘENÍ 1.1 MODERNIZACE A ROZVOJ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
1. Průběžná pasportizace sportovní infrastruktury ve městě za účelem její vytíženosti, údržby a modernizace
2. Modernizovat stávající sportovní infrastrukturu ve správě města v souladu s výsledky pasportizace – viz 4.6. Plánované
rozvojové projekty
3. Vybudovat novou chybějící sportovní infrastrukturu ve městě – (viz 4.6. Plánované investiční projekty)
4. Posoudit výstavbu nové Sokolovny ve vztahu k uvolnění staré Sokolovny pro potřeby Slováckého divadla
5. Klíčové investice sportovní infrastruktury realizovat na základě výsledků studií proveditelnosti

OPATŘENÍ 1.2 ROZVOJ VOLNOČASOVÉ A REKREAČNÍ INFRASTRUKTURY
1. Vhodně doplňovat volnočasovou infrastrukturu ve městě s ohledem na poptávku ze strany obyvatel a návštěvníků
2. Provádět údržbu a modernizaci stávající volnočasové a rekreační infrastruktury
3. Zkvalitňovat síť cyklostezek a cyklotras v návaznosti na páteřní cyklotrasy ve městě
4. Průběžně provádět údržbu a modernizaci dětských hřišť

OPATŘENÍ 1.3 ŘÍZENÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY VE SPRÁVĚ MĚSTA
1. Vykonávat roli zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím města (Sportoviště Uherské Hradiště, Aquapark Uherské
Hradiště a částečně Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště)

2. Vytvářet podmínky pro kvalitní správu sportovní infrastruktury
3. Průběžně inovovat online rezervační systém pro využívání sportovní infrastruktury ve městě
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Představení priorit, opatření a aktivit
PRIORITA 2 – SPORTOVNÍ ČINNOST

OPATŘENÍ 2.1 PODPORA SPORTU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
1. Vytvářet podmínky pro zapojování široké veřejnosti do sportovních aktivit ve městě
2. Zaměřit se na podporu sportovních aktivit seniorů v souladu s demografickými trendy

OPATŘENÍ 2.2 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. Spolupracovat se školami a školskými zařízeními ve městě při podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže
2. Podporovat sportovní aktivity a soutěže pro děti a mládež
3. Zintenzivnit spolupráci základních škol ve městě v rámci projektů Asociace školních sportovních klubů České republiky
4. Podporovat projekt „Sporťák“ v souladu s rozpočtovými možnostmi města

OPATŘENÍ 2.3 PODPORA ORGANIZOVANÉHO SPORTU
1. Podporovat činnost sportovních organizací a jednotlivých sportů na základě pravidel
2. Aplikovat stávající kritéria na podporu sportovních organizací a jednotlivých sportů

3. Poskytovat nemateriální podporu sportovním organizacím
4. Vytvářet podmínky pro profesionální vrcholový sport v rámci možností města

OPATŘENÍ 2.4 PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ
1. Podporovat konání akcí ve městě na základě pravidel podpory

2. Provádět monitoring a následnou koordinaci sportovních a společenských akcí ve městě a jeho okolí
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Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště

Představení priorit, opatření a aktivit
PRIORITA 3 – SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ

OPATŘENÍ 3.1 FINANCOVÁNÍ SPORTU
1. Pokračovat ve financování sportu prostřednictvím „Fondu sportu“ a zvyšovat jeho finanční objem
2. Zvyšovat podíl výdajů na sport v rámci celkového rozpočtu města
3. Provádět monitoring dotačních příležitosti a poskytovat přiměřené dotační poradenství v oblasti financování sportu
4. Jednat s obcemi a městy v přímém okolí za účelem možností využití sportovních zařízení ve městě
5. Pracovat s nástroji revenue managementu

OPATŘENÍ 3.2 ZLEPŠOVÁNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI SPORTU
1. Komunikovat prostřednictvím činnosti městského úřadu a jeho pracovních orgánů na horizontální a vertikální úrovni
2. Navazovat účelnou spolupráci v oblasti podpory sportu v přímém okolí Uherského Hradiště, případně se Zlínským krajem a
na národní úrovni

OPATŘENÍ 3.3 PROVÁDĚNÍ MONITORINGU SPORTU
1. Provádět pravidelný sběr dat a informaci ze sportovního prostředí města

2. Sledovat data a informace nezbytné pro vyhodnocování této Koncepce

OPATŘENÍ 3.4 PODPORA PREZENTACE A MEDIALIZACE SPORTOVNÍCH AKTIVIT
1. Realizovat komunikační aktivity za účelem prezentace a medializace sportovních aktivit v souladu s touto strategií
2. Pokračovat ve vyhlašování nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za uplynulý rok
3. Vytvořit volnočasový a sportovní portál (web města, web MIC)
4. Využívat sportovní úspěchy klubů a sportovců ve městě za účelem zvyšování image města a jeho atraktivity pro cestovní ruch
© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

16

Děkujeme za pozornost
KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Radek Chaloupka
Mobil: +420 731 628 383
E-mail: rchaloupka@kpmg.cz

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

