
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou 
v Ústeckém kraji / 2021 - 2024 

 
Podpora mládežnického sportovního hnutí prostřednictvím regionálně 

významných sportovních klubů 

Návrh obsahuje koncepci financování mládežnického sportovního hnutí vybraných 
sportovních odvětví z rozpočtu Ústeckého kraje, vychází a je plně v souladu s platnou 
dlouhodobou „Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na 
období 2018-2028“ schválenou zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením 
č. 055/9Z/2017. Stejným a zásadním způsobem je podporována celostátní mládežnická 
reprezentace z prostředků státního rozpočtu. Návrh vychází z dlouhodobých zkušeností práce 
funkcionářů špičkových sportovních klubů, zkušeností jiných krajů v ČR a poznatků ze 
zahraničí, kde je financování vrcholového mládežnického sportu z veřejných zdrojů jedním z 
pilířů ekonomické stability sportovních klubů. 

Podpora regionálně významných sportovních klubů, preferovaných sportů Ústeckého kraje v 
době úbytku firemního sponzoringu je nutná především z důvodů (a je jediným cílem) zajištění 
stability regionálních sportovních odvětví, které především reprezentují Ústecký kraj v 
kolektivních sportech na celostátní i mezinárodní úrovni, v Ústeckém kraji mají tradici a 
systematicky vykazují vysokou úroveň péče o mládež.  

V zemích Evropské unie je běžné, že se na financování sportu na všech úrovních z velké části 
podílí právě veřejný sektor - ministerstva, krajské samosprávy, samosprávy měst a obcí. Česká 
republika se v tomto srovnání nachází ve skupině zemí, které vynakládají na podporu sportu 
nejméně. 

Finančně podporovat sportovní aktivity v kraji má oporu v zákoně o sportu a to podle zákona 
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění. Koncepční dokument byl schválen Vládou 
ČR usnesením č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice ze dne 9. 3. 2011. 
Vláda doporučila představitelům krajů, měst a obcí vytvářet vhodné podmínky pro sportovní 
činnost. 

 

Konkrétní návrh: 

Dle předem stanovených kritérií se musí zásadně jednat o podporu mládežnického hnutí u 
sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj na celostátní a mezinárodní úrovni. Sportování 
mládeže pozitivně působí při výchově mládeže a tím v potlačování sociálně patologických jevů, 
ale také ve vytváření přínosné zábavy pro široké spektrum fanoušků (všechny tyto sporty se 
prezentují největší návštěvnosti fanoušků ve svém odvětví v kraji).  Z těchto důvodů by tyto 
sportovní kluby měly být zahrnuty do dlouhodobé koncepce tzv. dlouhodobé podpory 
mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj. Tato 
podpora zabezpečí základní funkce chodu klubů, měla by být každoroční a její výše 
garantována na stanovené období 2021 - 2024. Ústecký kraj upřesní ve smlouvě o poskytnutí 
dotace svou představu o mediálním zviditelnění a prezentaci Ústeckého kraje tak, aby bylo 
jednotné a zavazující pro všechny regionálně významné sportovní kluby reprezentující 
Ústecký kraj. 

Kritéria pro žadatele o podporu (dotaci): 

Regionálně významné sportovní kluby – „Nosné kluby“, s pevnou, historicky danou 
minulostí a historickými kořeny, jež měly v minulosti výrazné sportovní úspěchy, jak na 
celostátní úrovni, tak i na mezinárodním klubovém poli, s velkou diváckou sledovaností, s 
mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou.  
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Ani v jednom případě nejde o kluby pouze s dospělou složkou bez odpovídající mládežnické 
základny, ale naopak o kluby s prokazatelnou právní vazbou klubu a organizační provázaností 
na klub s početnou mládežnickou základnou a kvalitní prací s mládeži. Právní vazbou se 
rozumí propojení spolku (žadatele o dotaci) s akciovou společností / a.s. / nebo společností s 
ručením omezeným / s.r.o. /. 

1. V současnosti vykazují vysokou sportovní výkonnost, startují v nejvyšších soutěžích ČR a 
to jak u mládežnických družstev, tak u svých „A“ týmů dospělých.  

2. Jsou nebo v nedávné době byly účastníky Evropských klubových pohárů, či 
nadnárodních soutěží.  

3. Splňují podmínku zcela zásadní, že se jedná o kolektivní sporty a jsou zařazeny mezi 
olympijské sporty a v mládežnických kategoriích spadají do systému finanční podpory od 
příslušného sportovního svazu a to formou Akademií, Sportovních středisek (SpS) a 
Sportovních center mládeže (SCM). 

Priority (účel podpory): 

 (Účelem podpory je) dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových 
kategoriích u nosného klubu a navazující spolupráce s širokou základnou příslušných 
menších mládežnických sportovních klubů v Ústeckém kraji.  Menší mládežnické sportovní 
kluby a nosný klub by v rámci spolupráce na úrovni kraje měly za úkol partnersky 
spolupracovat na sportovní, organizační i personální úrovni. Následně by přecházeli 
talentovaní sportovci do nosného klubu, s cílem udržet tyto hráče v Ústeckém kraji. Tedy nosný 
klub vytvoří materiální, technické a personální podmínky pro činnost těchto menších 
mládežnických sportovních klubů v jiných městech. Další priority jako podpora talentované 
mládež v Ústeckém kraji, příprava a rozvoj sportovních talentů a reprezentantů v Ústeckém 
kraji a podpora sportovních klubů plně vychází a je v souladu s platnou dlouhodobou „Koncepcí 
podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018-2028“. 

 
Dopad: 

 stabilizace mládežnického sportovního prostředí v kraji 

 minimální riziko ekonomického krachu sportovních klubů v Ústeckém kraji 

 optimální propagace Ústeckého kraje jak ve sdělovacích prostředcích, tak i u široké 
veřejnosti 

 zdravá konkurenceschopnost klubů se soupeři z jiných krajů, které také podporují své 
reprezentanty z rozpočtu kraje 

 zaručení dlouhodobé koncepční práce s mládeží v hlavních sportovních odvětvích v 
kraji (olympijské sporty) 

 zasažení velmi výrazného počtu mládeže 

 zasažení obrovského spektra mládeže, přičemž zásadně pozitivně ovlivní prevenci 
sociálně patologických jevů 

 Ústecký kraj bude první kraj, který tímto projektem celé ČR ukáže žádoucí směr v 
podpoře sportu 

Nosné kluby s případnou finanční podporou Ústeckého kraje budou mít zabezpečenou 
ekonomickou stabilitu, důsledně vedenou koncepční strategii jak u „A" teamu nosného 
klubu tak i celého podporovaného systému mládeže.  

 



 

Regionálně významné sportovní kluby Ústeckého kraje se zásadním dopadem na 
mládežnické hnutí v kraji - navrhovaná podpora pro: 

• Hokejové kluby 
HC Litvínov, sportovní spolek 

• Fotbalové kluby 

FK Teplice – fotbal, spolek 

• Sálové sporty: 
Basketbalový klub Děčín z.s. 

Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. 

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. 

Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. 

Dámský házenkářský klub Baník Most z.s. 

BK Chomutov, z.s. 

Návrh podpory vybraných sportovních odvětví Ústeckého kraje předpokládá začlenění 
finančních prostředků pro potřeby navrhované koncepce přímo do rozpočtu kraje na příslušný 
kalendářní rok jako samostatnou kapitolu 

 

Návrh rozdělení - koeficient poměru pro výpočet výše podpory pro jednotlivé sporty: 

Hokejové kluby 3 (počet hokejových klubů = H) 

Fotbalové kluby 2 (počet fotbalových klubů = F) 

Sálové sporty 1 (počet sálových sportů = S) 

 

 

Výše přidělené finanční podpory na nosný klub se vypočítá dle vzorce: 

 
Částka z rozpočtu kraje 

P =  ____________________________________ . K 
N 

 

 

Vysvětlivky: P - konečná částka přidělená nosnému klubu (pro každý klub se 
výpočet provádí samostatně) 

K - koeficient dle druhu sportu 

N - konstanta vypočtená součtem koeficientů a příslušného 
sportovního odvětví dle aktuálního stavu počtu předmětných 
klubů (N = 3 x H + 2 x F + 1 x S) 



 

Přidělení prostředků z rozpočtu kraje: 

Příjemci dotace z navrhované koncepce už nebudou moci obdržet na finanční 
prostředky nejen z Fondu kraje, ale i dotačního titulu SPORT, a z titulu Volný čas. 

Z návrhu koncepce financování regionálně významných sportovních klubů vyplývá 
jednoznačně účelovost podpory zaměřené na činnost mládeže v rámci provozu klubů. Kluby 
ovšem nebudou vyloučeny z případné podpory investic do sportovišť, které jsou významnou 
součástí kvalitně odvedené práce na nejvyšší úrovni. Sportoviště musí splňovat přísné 
podmínky dané jednotlivými sportovními svazy - FAČR, ČSLH, ČBF, ČVS, ČHF -  a tvoří 
významné tréninkové i reprezentační sportovní stánky v Ústeckém kraji. 

1. Členění účelovosti přidělených prostředků: 

1/3 provozní náklady klubu na mládežnickou složku  
1/3 osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností  
1/3 podpora mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji (chlapci i dívky 
do 20-ti let) 

2. Pravidla přidělování finančních prostředků 

- Zařazení klubu do navrhované koncepce je na období 2021 -2024 

- Na základě této koncepce bude vyhlášen dotační program v souladu se  zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s platnými Zásadami pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem. Na poskytnutí 
dotace není právní nárok, o přidělení dotace rozhodnou příslušné orgány kraje, 
s příjemci dotace bude uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace.   

- Případný sestup „A“ týmu dospělých některého současného nosného klubu z nejvyšší 
soutěže nevede k odebrání přidělené dotace. Na následující rok může být takovému 
klubu vyplacena poměrná část dotace na období do ukončení probíhající sezóny. Část 
zbylá bude vyplacena v případě, že v nadcházející sezóně bude A tým dospělých tohoto 
klubu opět soutěžit v nejvyšší soutěži. (tzv. „ochranná lhůta“). V opačném případě bude 
klub z podpory v rámci koncepce vyřazen.    

-  V případě postupu některého dalšího klubu do nejvyšší soutěže, může být postupivší 
klub, který plní kritéria, zařazen mezi nosné kluby a mezi příjemce dotace 

- Každý klub, čerpající finanční prostředky vyplývající z koncepce je právně zodpovědný 
za správné vyúčtování přidělených prostředků vůči kraji a pochybení klubu nebude mít 
vliv na administraci a přidělování finančních prostředků pro ostatní partnery zařazené do 
koncepce. Naopak nesprávné vyúčtování povede k jeho vyřazení z daného programu. 

- Všechny podpořené kluby předloží reálné náklady na provoz mládežnické složky za 
poslední dvě zúčtovací období a předpokládané náklady roku následujícího. 

 

 

 


