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Memorandum o  
spo luprác i  

 
 
 
 
 

 
 

 

                                     
 

                 Ústecký Kraj        Statutární město Teplice 
   se sídlem Velká Hradební 3118/48,              se sídlem náměstí Svobody 2/2, 
          400 02 Ústí nad Labem                                       415 95 Teplice 
                IČO:  70892156                                             IČO: 00266621 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem,                   zastoupené Hynkem Hanzou, 
                 hejtmanem                                                       primátorem 

 
a 
 
 

 
 

Fotbalová asociace České republiky 
se sídlem Atletická 2474/8, 160 17 Praha 6, 

IČO: 00406741 
zastoupená Martinem Malíkem, 

předsedou, a Romanem Berbrem, místopředsedou 
 
 
 

bod 14,1  příloha 1 
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uzavírají 
 
 
 
 

toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“) jako svobodný výraz vůle 

zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je prohloubení 

vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti 

mládežnické regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje organizované Nadačním 

fondem RFA Ústeckého kraje, IČO: 06588689, se sídlem: Masarykova 633/318, 

Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „NF RFA ÚK“). 

 

Čl. I. 

Principy spolupráce 

 

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Ústeckého kraje, 

Statutárního města Teplice a Fotbalové asociace České republiky (dále jen 

„FAČR“) bude na základě tohoto Memoranda zaměřena zejména na tyto 

činnosti: 

a) realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže jako jedné 

z důležitých složek prevence rizikového chování dětí a mládeže ve společnosti, 

mládeže věkové kategorie 6 - 15 let, s přímým zaměřením na věkovou kategorii 

14 – 15 let (2 x 25 žáků částečně ze 7. třídy a dále z 8. a 9. třídy základní školy), 

b) propagace mládežnického fotbalu v rámci města a kraje, 

c) spolupráce a podpora fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných 

programech, 

d) vzájemná propagace při konání akcí pořádaných NF RFA ÚK. 

 

2. Ústecký kraj k naplnění tohoto Memoranda poskytne podle svých možností 

organizační a ekonomickou podporu. 

3. FAČR k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi: 

 

a) organizace pravidelných akcí ve fotbale i vzdělávacích programech na městské, 

regionální i meziregionální úrovni, 
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b) realizace programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a 

vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Statutárního města Teplice 

a Ústeckého kraje, 

c) zajištění sportovišť pro účel výše uvedených bodů a), b) jak smluvně, tak 

finančně, 

d) veškeré akce pod body a) a b) se budou konat pod záštitou hejtmana Ústeckého 

kraje, primátora Statutárního města Teplice a předsedy FAČR, pokud nebude 

dohodnuto jinak, 

e) na shromáždění, která se budou týkat projektu regionálních akademií, budou 

zváni zástupci Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice, stejně tak i na akce 

pořádané NF RFA ÚK, 

f) oficiální logo Ústeckého kraje a Statutárního města Teplice bude umístěno na 

webových stránkách FAČR, stejně tak i v tištěných a elektronických médiích 

vydávaných při příležitosti konání akcí pořádaných NF RFA ÚK. 

  

4. Statutární město Teplice se k naplnění tohoto Memoranda zavazuje poskytnout 

organizační a ekonomickou podporu.  

 

5. Smluvní strany zahájí po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kterými 

budou konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu. 

 

Čl. II. 

Možnosti finanční podpory 

 

1. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce účastníků Memoranda je i 

finanční podpora činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie. 

 

2.  Finanční podpora bude realizována ze strany Ústeckého kraje podle jeho 

finančních možností (podle schváleného rozpočtu), podle pravidel stanovených 

Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 

krajem a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na poskytnutí dotace není 

právní nárok.  
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Čl. III. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Memorandum nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že 

uveřejnění v registru smluv provede smluvní strana Ústecký kraj, která zároveň 

zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Memoranda byla zaslána ostatním 

smluvním stranám do datové schránky, tedy FAČR na ID: s8cbspf a 

Statutárnímu městu Teplice na ID: nmrb49w.  

2. FAČR garantuje funkčnost NF RFA ÚK, ve kterém je nabídnuto členství každé 

ze tří stran podepisujících toto Memorandum.  

3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby 

měnit nebo doplňovat formou písemných dodatků. 

4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena zbylým zúčastněným stranám. 

5. Memorandum lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran. 

6. Obdobím trvání spolupráce podle tohoto Memoranda je období od nabytí jeho 

účinnosti do 30. 6. 2023.   

7. Ukončuje se platnost Memoranda o spolupráci ze dne 13. 8. 2018, které se 

nahrazuje tímto Memorandem.  

8. Memorandum se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

9. O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s § 

37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, na své schůzi konané dne ……………….. usnesením č. 

…………………... 

 

10. O schválení Memoranda rozhodla Rada města Teplice, v souladu s § 102 odst. 

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením 

č. ………………… ze dne ………………... 

 
 
 

 
 

V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                   …………………………………… 
Za Ústecký kraj                                      Za Statutární město Teplice 
hejtman Oldřich Bubeníček                          primátor Bc. Hynek Hanza 
 
 
 
 
……………………………………                   …………………………………… 
Za Fotbalovou asociaci České republiky       Za Fotbalovou asociaci České republiky 
předseda Martin Malík                                   místopředseda Roman Berbr 
 

 
 
 
 


