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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.3

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020 – schválení 
dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
16 200 000 Kč (rozpočet roku 2020, § 3419, položka 5901)

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 069/82R/2019

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Vzor smlouvy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím žadatelům - sportovním organizacím:

a) název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
výše dotace: 1 157 143 Kč
b) název: Asociace sportovních klubů Lovosice z. s.(HK ASA Město Lovosice)
IČO: 183 80 468
sídlo: 410 02 Lovosice, U Stadionu 1022/2
výše dotace: 1 157 143 Kč
c) název: FK TEPLICE a.s.
IČO: 250 28 715
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
výše dotace: 2 314 286 Kč
d) název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714



sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
výše dotace: 1 157 143 Kč
e) název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 1 157 143 Kč
f) název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
výše dotace: 1 157 143 Kč
g) název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
výše dotace: 3 471 428 Kč
h) název: BK Chomutov, z.s.
IČO: 042 66 196
sídlo: 430 01 Chomutov, Dukelská 1300/31
výše dotace: 1 157 143 Kč.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s žadateli uvedenými v části A) 
dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.

C) schvaluje

výjimku z podmínky vyhlášeného dotačního programu "Koncepce financování sportů s širokou 
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020" v části Kritéria podpory - bod 2. a v části Okruh žadatelů 
– bod 3. (start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ týmů dospělých), pro 
žadatele Piráti Chomutov, a.s., IČO: 254 04 695, sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773.

D) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli – sportovní organizaci:

název: Piráti Chomutov a.s.
IČO: 254 04 695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 3 471 428 Kč
s tím, že dotace bude poskytnuta ve dvou částech takto:
- první část dotace ve výši 1 155 986 Kč bude žadateli vyplacena do 31. 1. 2020, s tím, že žadatel 
realizuje část projektu odpovídající uvedené poměrné části dotace v termínu do 30. 4. 2020,
- nárok na vyplacení druhé části dotace ve výši 2 315 442 Kč vznikne žadateli po splnění podmínky, že pro 
sezónu 2020/2021 postoupí zpět do nejvyšší hokejové soutěže. V případě splnění této podmínky 
žadatelem bude s tímto uzavřena smlouva o poskytnutí druhé části dotace a tato část dotace bude 
vyplacena do 30. 6. 2020.

E) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s žadatelem: Piráti Chomutov 



a.s., IČO: 254 04 695, sídlo: 43001 Chomutov, Mostecká 5773, dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto 
usnesení, na první část dotace.

F) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
neposkytnutí neinvestiční účelové dotace následujícímu žadateli - sportovní organizaci z důvodu 
nesplnění podmínek dotačního programu:

název: Kids Racing Team Heřmanov z.s.
IČO: 077 04 135
sídlo: č.p. 61, 405 02 Heřmanov
výše dotace: 1 307 692 Kč.



Důvodová zpráva:
Program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 
2017-2020“ byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje na svém zasedání usnesením č. 36/29Z/2016 ze 
dne 25. 4. 2016. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 byla 
schválena také „Metodika ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 
pro období 2017-2020“ (dále jen „Metodika“). Dotační program pro rok 2020 (dále „dotační program“) byl 
schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje na svém zasedání usnesením č. 031/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019. 
Tento program je zpracovaný dle novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a bude naplňován čtvrtým rokem.

Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, 
které hrají nejvyšší soutěž v ČR, a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci 
jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde 
se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě podané žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci 
vyhlášeného dotačního programu. Pro jednotlivé sporty se výše přidělované finanční podpory vypočítá dle 
vzorce uvedeného v koncepci. Rozpis jednotlivých částek je uveden v Metodice zveřejněné spolu s dotačním 
programem na webových stránkách kraje. Z důvodu snížení návrhu rozpočtu na rok 2020 došlo ke zkrácení 
jednotlivých dotací oproti požadovaným dotacím v žádostech. Částky jsou vypočítané dle vzorce uvedeného 
v Metodice.

Odbor školství obdržel žádosti všech osmi klubů zařazených do výše uvedeného dotačního programu pro 
celé období 2017 – 2020.
Dne 25. 10. 2019 podal žádost BK Chomutov. Žadatel postoupil v letošním roce do nejvyšší soutěže a splňuje 
všechna kritéria podpory. Metodika, v případě splnění podmínek dotačního programu, uvádí možnost 
zařazení dalšího klubu mezi kluby navržené k podpoře dotací („V případě postupu některého dalšího klubu do 
nejvyšší soutěže si postupivší klub, který plní kritéria, musí dosáhnout na dotaci z navrhované koncepce.“), 
proto je i tento klub zařazen na seznam žadatelů navrhovaných k podpoře.
Do dotačního programu pro období 2017 – 2020 byly zařazeny dva hokejové kluby (HC Litvínov, sportovní 
spolek a Piráti Chomutov, a.s.). Žadatel Piráti Chomutov sestoupil po sezóně 2018/2019 do nižší soutěže. 
Schválená Metodika v souvislosti s touto situací uvádí následující: „Případný sestup některého současného 
nosného klubu z nejvyšší soutěže nemusí vést k odebrání navrhované dotace (nenajde-li se odpovídající 
plnohodnotný klub v kraji).“
Vzhledem k tomu, že v současné době není v Ústeckém kraji jiný hokejový klub, který by uvedeného žadatele 
mohl nahradit, tj. splňoval by podmínky dotačního programu pro rok 2020 a pracoval by s dětmi a mládeží na 
takové úrovni v rámci hokejových akademií a v podobném zázemí, jako Piráti Chomutov, byl tento klub 
zařazen na seznam žadatelů navržených k podpoře dotací v případě, že pro něj Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje schválí výjimku z dotačního programu, kterou umožňuje Metodika.

Pro případ sestoupivšího klubu je nicméně navrhováno zároveň stanovit podmínku, že mu bude vyplacena 
pouze část dotace ve výši 1 155 986 Kč, a to na zbývající 4 měsíce hokejové sezóny 2019/2020, na kterou 
mu dotace ještě může být poskytnuta, neboť vzhledem k ukončení hokejové sezóny v měsíci dubnu tak 
příjemce bude čerpat dotaci pouze v té výši, která odpovídá předešlé sezóně, kdy byly podmínky pro čerpání 
dotace splněny.
Zbývající část dotace na rok 2020 (2 315 442 Kč) bude žadateli poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí 
druhé části dotace až v případě, že pro následující sezónu 2020/2021 postoupí zpět do nejvyšší hokejové 
soutěže. V tomto případě bude zbývající část dotace vyplacena do 30. 6. 2020.

Neposkytnutí neinvestiční účelové dotace:
Žadatel Kids Racing Team Heřmanov z.s. podal žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci 
programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“. Důvodem 
návrhu na neposkytnutí neinvestiční účelové dotace je nesplnění podmínek dotačního programu: nejedná se 
o kolektivní ani olympijský sport (v případě těchto podmínek nepočítá dotační program resp. Metodika s 
možností výjimek).

Vyjádření odboru LP:
V rámci interního sdělení JID 179481/2019/KUUK je uvedeno mj.:
„O situaci, kdy klub sestoupí či naopak postoupí do nejvyšší soutěže, se zmiňuje až Metodika ke Koncepci 
financování sporů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020 (dále 
„Metodika“). ….. V této Metodice je v rámci popisu charakteristiky oprávněných žadatelů tzv. nosných klubů, 



uvedeno: „Zařazení klubu do navrhované koncepce je na období 2017-2020. Případný sestup některého 
současného nosného klubu z nejvyšší soutěže nemusí vést k odebrání
navrhované dotace (nenajde-li se odpovídající plnohodnotný klub v kraji). V případě postupu některého 
dalšího klubu do nejvyšší soutěže si postupivší klub, který plní kritéria, musí dosáhnout na dotaci z 
navrhované koncepce.“

Obecně tedy platí, že pokud v době podání žádosti nesplňuje žadatel všechny podmínky stanovené v části 
„Okruh žadatelů“ dotačního programu, jedná se o nezpůsobilého žadatele. Nicméně citované ustanovení 
zveřejněné Metodiky stanovuje určité vodítko k možnému rozhodnutí poskytovatele o výjimce ze stanovené 
podmínky pro žadatele (účast v nejvyšší soutěži).
Poskytovatel tedy má v prvé řadě rozhodnout o takové výjimce pro sestoupivší klub.
Toto rozhodnutí bude věcného charakteru (např. vyhodnocení, zda je návrat do nejvyšší soutěže 
pravděpodobný), musí však být rozhodně dodržena podmínka „nenajde-li se odpovídající plnohodnotný klub v 
kraji“ (přičemž dle informací naopak postoupil do nejvyšší soutěže basketbalový ženský klub) a podmínka 
rovnosti a zákazu diskriminace, tj. případným
poskytnutím dotace pro sestoupivší klub nesmí dojít k diskriminaci (ani finanční) těch klubů (žadatelů), které 
splňují podmínky dotačního programu bez dalšího.
Na základě rozhodnutí o výjimce pro sestoupivší klub lze pak zároveň stanovit přísnější podmínky poskytnutí 
dotace ve smyslu vrácení celé dotace nebo části dotace (je třeba odůvodnit, proč část v takové výši) - 
formulace např. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli dotaci / část dotace ve výši ….% v případě, že 
příjemce na konci sezony 2019/2020 nepostoupí zpět do nejvyšší hokejové soutěže ČR. Tyto finanční 
prostředky je povinen vrátit příjemce na účet poskytovatele, ze kterého mu byla dotace poskytnuta, nejpozději 
do …..“).“

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 20. 11. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 22. 11. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 11. 2019


