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Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 
2020“ – výpověď smlouvy
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Důvod předložení:
Porušení podmínek smlouvy v dotační programu
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Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 
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Přílohy: 

14.2-1 Název: bod 14.2 priloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o vypovězení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Koncepce 
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“, číslo 
smlouvy 19/SML4280/SOPD/SMT uzavřené dne 16. 1. 2020 na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, s příjemcem dotace: Piráti Chomutov a.s., sídlo: 
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov, IČO: 25404695.



Důvodová zpráva:
Dne 9. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 039/25Z/2019 přidělení 
neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou 
základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ žadateli Piráti Chomutov a.s. (dále jen „příjemce 
dotace“). Příjemce dotace byl zařazen do dotačního programu na rok 2020 i přes jeho sestup z nejvyšší 
hokejové soutěže a tím nesplnění jedné z podmínek dotačního programu. Tento postup umožňuje „Metodika 
ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017-2020“ 
(dále jen „Metodika“), která uvádí: „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 tento případ byla stanovena 
podmínka, že uvedenému příjemci 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.

Dne 16. ledna 2020 byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT 
(dále jen „Smlouva“).

Dle zjištění z veřejného rejstříku bylo dne 29. 1. 2020 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Piráti 
Chomutov a.s., IČO 25404695, Mostecká 5773, 430 01, Chomutov. Insolvenční řízení tak bylo zahájeno po 
uzavření Smlouvy a před vyplacením dotace.

Dle čl. III. odst. 7 je příjemce dotace povinen „Neprodleně písemně informovat, nejpozději do 7 dnů, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, 
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.“

Příjemce dotace o nastalé situaci odbor SMT nijak neinformoval a výše uvedenou povinnost dle Smlouvy 
nedodržel. O návrhu na insolvenční řízení byl odbor školství informován prostřednictvím odboru LP, který 
informace zjistil až následně po zahájení insolvenčního řízení vůči příjemci dotace.

V měsíci březnu 2020 proběhlo jednání mezi zástupci příjemce dotace a 1. náměstkem hejtmana Ústeckého 
kraje PhDr. Martinem Klikou, MBA., DBA., kdy bylo dohodnuto ukončení smlouvy a následně bylo toto 
předloženo k rozhodnutí orgánům Ústeckého kraje (jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020, 
usnesení č. 038/29Z/2020: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje o uzavření dohody o 
ukončení smlouvy č. 19/SML4280/SoPD/SMT, uzavřené v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, se společností Piráti Chomutov a.s., IČO: 254 04 695, sídlo: 430 
01 Chomutov, Mostecká 5773, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Při předložení dohody k podpisu však ze strany příjemce nedošlo k žádné reakci, dohoda nebyla příjemcem 
podepsána a vrácena zpět.

Dále bylo zjištěno, že není obsazena funkce statutárního ředitele a dle ústního sdělení bývalého statutárního 
ředitele nebude tato funkce obsazena z důvodu absence osoby, která by byla ochotna tuto funkci vykonávat. 
Usnesením soudu ze dne 14. 5. 2020 byl proto příjemci dotace ustanoven opatrovník, a to Mgr. Lenka 
Svobodová, advokátka, se sídlem Přísečnická 3007, 43001 Chomutov. Tato byla odborem školství dopisem 
ze dne 26. 5. 2020 oslovena. Opatrovnice se však dne 3. 6. 2020 vyjádřila tak, že není obecným zástupcem 
dlužníka, ale byla ustanovena pouze procesním opatrovníkem pro insolvenční řízení (není insolvenčním 
správcem) a jako taková není oprávněna dohodu podepsat.

Dne 15. 6. 2020 byl návrh dohody, společně s žádostí o vyjádření k jejímu podepsání, zaslán datovou 
schránkou správní radě společnosti Piráti Chomutov a.s.
Doposud nedošlo ze strany příjemce dotace k žádné reakci.

Ve spolupráci s legislativně-právním odborem se navrhuje vypovědět společnosti Piráti Chomutov a.s. 
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT z důvodu porušení smluvních 



povinností příjemce dotace uvedených v čl. III. odst. 7 a na základě čl. V. odst. 1: „Poskytovatel je oprávněn 
vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď 
musí mít písemnou podobu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní 
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.“

Předkládaný materiál byl s odborem LP konzultován.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 5. 8. 2020 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout tak, jak je uvedeno v 
návrhu na usnesení.
Dále RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vypovězení 
smlouvy o dotaci případě schválení návrhu Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Termín 30. 10. 2020.

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 21. 8. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 20. 8. 2020


